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 مقدمة
 

أنت املسئول عـن تعلـيم ابنـك سـلوكيات مثـل النظـام واملسـئولية أو االسـتهتار 

 .واالعتامدية واالتزان واالندفاع والحامقة وغريها من السلوكيات السلبية

أمـي قبـل ان تحكمـي عـيل سـلويك : "فتخيلوا لو كتب طفل رسالة ألمـه سـيقول

فقـد تكـون هـي ! تك وسـلوكياتك تجـاهي، تأكدي من سوية أفكارك ومعتقدا"باليسء

 ..أحبك أمي ... التي بحاجة إيل تعديل وليست سلوكيايت أنا 

فأنـت مل . فأنت شديد املحاسبة وإذا رأيت طفلـك يرسق. فأحذري طفلك يكذب

تعوده عيل العطاء وخصوصياته وملكيات اآلخـرين وإذا طفلـك بخيـل فـأعلم أنـك ال 

فأعلم أنك تعامله بعنف وإذا كان طفلك ال . غريهتشاركه فإذا كان طفلك يعتدي عيل 

 .فأنت تكرث الطلب منه. يطيعك

فأحذروا بعض رودو أفعالكم مـع صـغاركم فأنهـا تكـون مشـكلة نفسـية لطفـل 

ًونحتاج لتدخل لعالجها، كل لفظ وفعل يصدر منك يؤثر يف طفلك تأثريا كبـريا، واعلـم  ً

 .أن طفلك هو انعكاس لك ولصورتك

ن تـعـود طفلـك عـيل التفـكـري االيجـايب بـدال ـمـن األفكـار الـسـلبية املقصـود بـه ا

 .وأسلوب التحفيز بدال من أسلوب الرتهيب

عندما يقول لك األخصايئ أن ابنك يحتاج لتعديل سلوك، معنـى ذلـك انـك أنـت 

 .ًأيضا ستغري سلوكك العام، وستضطر كأب وأم أن تغريوا منط الحياة املحيطة بالطفل

 الكتاب األخطاء التي يقع فيها الوالدين خالل مشوار الرتبية سوف أتناول يف هذا

 .دون قصد منهم وال يعلمون أن هذه األخطاء تشكل سلوكيات سلبية عند أبنائهم

 شكر خـاص لكـل مـن كـان لـه الفضـل بعـد الـلــه يف تتـابع سلسـلة
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 .وأن تقع بني أيديكم وتقرأوها اآلن" نفسية طفلك "

 . ميزان حسنات أيب وأمي إيل يوم الدين هذا العمل يفالـلـهجعل 

  قصد السبيل،،،الـلـهوعيل 

  رب العاملنيالـلـهوما تشاءون إال أن يشاء 
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أول خطأ يتم بعد ميالد الطفل يف االحتفال بقدوم املولود الجديـد وهـو مـا 

ويحدث املامرسات التقليدية التـى تـتم ىف سـبوع املولـود ) السبوع(يسمي 

ي يضع األهل املولود يف فراشه الصغري ويقومون بهزه بشكل مبالغ فيـه الهزه الت/ مثل

وإحداث أصوات عالية بجانب أذنيه حتي ينبهه ويفتحوا أعينه عيل العامل املحـيط بـه 

اعتقاد األم أن هـز املولـود يسـاعد يف نومـه "ويعتقدون أن كل هذا ال يرض الطفل، أو 

 ".ًطأ كبري جدابشكل رسيع أو يف تهدئته من البكاء وهذا خ

، وهـو مـا يحـدث للرضـيع عـن »متالزمة هز الرضع«ويسمي هذا يب : الصواب

 .محاولة إسكاته بهزه بقوة، وهو ما قد يصيبه بأرضار عديدة

يحذر األطباء واملتخصصني من هز الرضع، فعند هز الرضـيع فـإن الـرأس تتحـرك 

ًميينا ويسارا برسعة، مام يجعل مخ الطفل يتحرك داخل الجم جمة بشـكل متنـاقض أو ً

وعيـة الدمويـة املوجـودة داخـل وحـول املـخ تتـدمر وتنـزف ىف ألعكىس، وعنـدها فـا

 إىل أمـراض - الـلــه ال قـدر –املساحة الفارغة بني املخ والجمجمة، وقـد يـؤدى ذلـك 

وىل، ويعترب الذكور أكـرث ألخطرية، أو إىل الوفاة، خاصة ىف الرضع واألطفال حتى السنة ا

 .خاطرعرضة لهذه امل

هز الطفل قد يؤدى إىل حدوث نزيف ىف مخه الذي يؤدي بتلف أو إصابة بعض 

املراكز الحساسة يف املخ وينتج عنها الكثري من األمـراض واالضـطرابات بيـنام األصـوات 

 .العالية قد ترض طبلتى أذنيه

ًغري اإلصابات التي أثبتتها األبحاث والدراسات واإلحصائيات مؤخرا كفقدان البرص 

والشلل الدماغي واإلعاقة العقلية ومشاكل يف النمو وقد يتسبب يف كسور ىف عظامهم، 

 ً.ن عظام الرضع تكون لينة جداألوذلك 
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ثاين خطأ يقع فيه الوالدين يف رضيعهام لف الطفل بإحكام لحاميـة عمـوده 

 .الفقرى من اإلصابة أثناء حمله

ألوىل مـن عمـره سـيمنحه إن لفك لطفلـك بشـكل مـريح ىف األسـابيع ا: الصواب

 . ًشعورا باألمان، فقط ال تبالغى ىف ذلك

ىف . ًالعمود الفقرى لألطفال قوى جدا وال داعى لربط أجسامهم بشكل مبالغ فيه

 من أن يسقط منها طفلها، فتلجأ - التى ليس لديها خربة -كثري من األحيان تخىش األم 

لكـن .  يشـعرها باالطمئنـان أكـرثًإىل لف جسمه بشدة ليبدو لها أكـرت متاسـكا، وذلـك

 ً.الربط الزائد عن الحد قد يعوق النمو الطبيعى للطفل وحركته أيضا

كام مينع الطفل من التعرض الكاىف ألشعة الشمس والتى تساعد عـىل منـو عظـام 

 .قوية

اللف بصورة غري صحيحة ميكن أن يسـبب تشـوهات ىف مفصـل الفخـذ، فـاللف 

ًدا حول وركني الطفل أو الساقني، مـن أجـل السـامح الصحيح ينبغى أال يكون ضيق ج

للنمو الورك بشكل صحى، ينبغى أن يكون الساقني قادرين عـىل االنحنـاء إىل الخـارج 

 .والداخل من الوركني، هذا الوضع يسمح للتطور الطبيعى ملفاصل الوركني

ع ًال ينبغي أبدا أن يوضع طفل ملفوف عىل بطنه أثناء النـوم، سـواء كـان الرضـي

ملفوم أم ال، فنوم البطن يزيد بشكل كبـري مـن خطـر املـوت املفـاجئ عنـد األطفـال، 

الرضع يكونوا غري قادرين عىل التقلب أثناء النوم، مام يزيـد خطـر االختنـاق إذا كـان 

 ً.ملفوفا

يختلف الخرباء ىف آرائهم حول كيفية طول املدة التى يسمح فيهـا بلـف الطفـل، 

ال ينبغى لفهم بعد شهر واحد من العمر، بينام يرى آخرون فيعتقد البعض أن األطفال 

أنه من املمكن لفهم بأمان حتى سن الثالثة أشهر، استمرار عادة اللف طويلـة األجـل 

قد يضعف منو الطفل الحرىك، لذلك فمن املهم وضع حد ملامرسـة اللـف بعـد بضـعة 

 .أشهر
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فيد له لدرجة الجلوكوز الذى يعطى للمولود ىف املستشفى م" ثالث خطأ

 ".ان الكثري من األمهات ال ترضع أطفالها طبيعي وتعتمد عيل الجلوكوز

لنب الثدى هو أفضل غذاء للطفل وهـو الغـذاء الوحيـد الـذى يحتاجـه : الصواب

وهو سائل أصفر اللون، " الرسسوب"أول لنب يفرزه ثدى األم هو . ًالطفل املولود حديثا

يحتـوى كـذلك " الرسسوب"لنب . فلك من العدوىًوهو غنى جدا باملواد التى تحمى ط

 .عىل جميع العنارص الغذائية السليمة لطفلك، وهو سهل الهضم بالنسبة له

باإلضافة إىل ذلك، فإن إرضاع الطفل بعد الوالدة مبارشة يسـاعده عـىل الرضـاعة 

 .بشكل أفضل فيام بعد، فبعض األطفال يعتادون عىل البربونة ويرفضون الثدى

 معينة فقط من األطفال هم الذين يحتاجون إلعطائهم جلوكوز، مثـل إن حاالت

إن كـل . األطفال الذين يعانون من نقص السكر يف الدم أو من صفراء حديثي الـوالدة

من أوزانهم خالل األسبوع األول بعد الوالدة، فال % 10إىل % 6األطفال يفقدون ما بني 

م نجاح الرضاعة الطبيعية، ويف الواقع، يجب أن يعترب هذا النقص يف الوزن كمؤرش لعد

إن الدراسات أظهرت أن إعطاء جلوكـوز للطفـل يتعـارض مـع الرضـاعة الطبيعيـة ألن 

 .ذلك يضعف مجهود الطفل يف تعلم الرضاعة الطبيعية
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أن أفضل طريقة لقيـاس حـرارة الطفـل هـى عـن طريـق وضـع "رابع خطأ 

 ".ميزان الحرارة ىف فتحة الرشج

م أن األطباء يعرفون كيف يستخدمون هذه الطريقة بشكل آمن من رغ: الصواب

 .أجل قياس درجة حرارة الطفل، إال أن اآلباء ليست لديهم نفس الخربة

ـقـد يـكـون . ـقـد ـيـؤذى الرتـمـومرت ـجـدران رشج الطـفـل إذا وـضـع بزاوـيـة خاطـئـة

لطفل أو االختيار األنسب بالنسبة لآلباء هو قياس الحرارة بوضع الرتمومرت تحت إبط ا

باستخدام ميزان الحرارة الخـاص بـاألذن حيـث تقـاس الحـرارة عـن طريقـه مـن أذن 

 . الطفل

 .أفضل ميزان حرارة لألذن من الناحية الصحية هو النوع الذى تستبدل أطرافه

رـغـم أن قـيـاس الـحـرارة ـعـن طرـيـق الرشج ـهـو أدق الـطـرق، إال أـنـك يـجـب أن 

 .أجل سالمة الطفل وراحتهتتوخى الحذر الشديد وأنت تفعلني ذلك من 

قد تكون الطريقتان اآلخرتان مناسبتني عن االحتياج لقياس حرارة الطفل بشـكل 

 . منتظم حيث قد تتطلب بعض الحاالت ذلك

تذكرى أن تضيفى نصف درجة مئوية إذا كنت تقيسني الحـرارة مـن تحـت إبـط 

 .جالطفل وأن تنقىص نصف درجة مئوية إذا كنت تقيسني الحرارة من الرش
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 يـؤدى إىل - التى تستخدم مرة واحدة -خامس خطأ استخدام الحفاظات 

 .وأن سبب من أسباب تقوس الساقني هي الحفاضة."تقوس ساقى الطفل

الحفاظات ال تؤدى إىل تقوس الساقني، وإمنـا تقـوس السـاقني هـو أمـر : الصواب

البضـع سـنوات مألوف وطبيعى إىل حد ما بالنسبة لألطفال الصـغار والرضـع، وخـالل 

ًقد تتقوس الساقان أحيانا نتيجة أسباب معينـة . األوىل عادة تستقيم الساقني وحدهام

وعـدم ". د"مثل مرض الكساح عىل سبيل املثال الـذى يحـدث نتيجـة لـنقص فيتـامني 

السـمك أو "و نقص أكـل  ًالتعرض الكايف للشمس وأيضا كنتيجة ألمراض الكبد والكيل 

لطفل عيل النشويات بشكل كبري واالعتامد الكامـل عـيل اللـنب واعتامد ا" صفار البيض

 شهور من الـوالدة وإكثـار 6البقري، ونتيجة االكتفاء بإطعام الطفل لنب األم فقط بعد 

 .الطفل من رشب املياه الغازية والفوارات

 :وللوقاية من تقوس الساقني عليك

الـبـيض، . (يف الجـسـم) د(اإلكـثـار ـمـن األطعـمـة الـتـي تزـيـد ـمـن نـسـبة فيـتـامني  -1

 )سامك، الكبد البقريألا

 . أشهر6ّأن تعود األم طفلها عيل األكل مع الرضاعة من سن  -2

 .تعرض الطفل الكايف للشمس -3

 اإلكثار من العصائر الطبيعية التي تحتوي عيل فيتامني يس  -4

 .سماإلكثار من تناول منتجات األلبان بكافة أنواعها لزيادة الكالسيوم يف الج -5
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 .التسنني يؤدى إىل اإلصابة باإلسهال
 ج

ـقـد ـيـؤدى التـسـنني إىل تقـلـب ـمـزاج الطـفـل، ولـكـن ال ـيـؤدى إىل : الـصـواب

ًكثريا ما يتزامن تسـنني الطفـل مـع بدايـة حبـوه وإطعامـه األطعمـة الصـلبة . اإلسهال

وبذلك يتعرض لجراثيم أكرث ولنظـام غـذاىئ جديـد، وهـذان السـببان قـد يتسـببان ىف 

 .هالاإلس

وقد يصاب الطفل باإلمساك ليس بالرضورة اإلسهال ولكن االثنـان ال يكـون لهـام 

عالقة بالتسنني فقد يصاحب هذه الفرتة ارتفاع درجة الحـرارة وامليـل للقـيء وزيـادة 

إفراز اللعاب فيؤدي ابتالع هذا اللعاب للشعور بـاملغص واضـطراب يف حركـة األمعـاء 

ل ولكن كل هذا ليس بالرضورة أن يكون من أعراض ويؤدي الرتفاع درجة حرارة الطف

 .التسنني

التـي ) العضاضـة(وعيل األم أن تعطي طفلها قطعة بسكوت أو قطعـة مطاطيـة 

تباع يف الصيدلية وتحافظ عيل نظافتهـا باسـتمرار فأنهـا تسـاعد يف تخفيـف األمل عنـد 

 .الطفل وتساعد يف شق األسنان
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كرثة تقبيل األطفال بهدف إظهـار املحبـة من العادات الشائعة يف مجتمعنا 

والعطف عىل الصغري من غري ان ندري ان هذه القبالت الكثـرية قـد تكـون 

السبب يف إصابة الطفل باإلمراض الكثرية فهناك البعض يقبيل الطفـل يف فمـه يشء يف 

 .منتهى الخطورة

 الصـغري فالحقيقة ان القبلة التي تطبعها األم أو األب عـىل فـم الطفـل: الصواب

وبخاصة عندما يكون يف األشهر الثالثة األوىل هذه القبلة كفيلة بأن تنقل اليه األمراض 

وذلـك قبـل السـت شـهور األوىل مـن . ًالتي يعاين منها األبوان احدهام أو كالهام معـا

 .عمره قبل ان تتكون لديه املناعة فلو حدثت قبلة بني شخص بالغ وطفل رضيع

ي باللسان ينـترش بـني اللثـة وينـترش يف جميـع إنحـاء فـم ينشأ أوالً التهاب فطر

 .اللعاب عنده مستمرة) الريالة(الطفل وبالتايل تكون 

ـكـذلك ـعـدم الـقـدرة ـعـىل اآلـكـل الـكـايف ـكـام تنتـقـل ميكروـبـات مـثـل مجموـعـة 

امليكروبات العنقودية وهي ميكروبات موجودة يف فم اإلنسان بصـورة طبيعيـة حتـى 

ق القبلة تنقل للطفل وملناعته الضعيفة تسبب لـه األمـراض، ولو كان سليام وعن طري

 .فينتج عنها التهاب الحلق والفم كام تؤدي اىل التهاب اللوزتني

وعندما يكرب الطفل ويبلغ عمـره مـثال عـامني تكـون لهـا مضـاعفات كبـرية عـىل 

 القلب أو التهابات متكررة يف الكليتني ومرض الحمى الشوكية وهناك أمراض فريوسـية

مثل الزكام والرشح وهناك فريوس التهـاب الغـدة النكافيـة وكـذلك الحصـبة الرماديـة 

 وهو ينتقل للطفل عن طريـق القبلـة Aواألملانية والفريوسات الكبدية ومنها الفريوس 

يف حالة اذا كان الذي قبله حامال هذا الفريوس، والقبلة الصحيحة للطفـل تكـون عـىل 

 .يد الطفل وجبهته
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ًللكثري من املاء يخفف اللنب وأيضا االبتعاد عن أكل الخيار ألنهام رشب األم "

جملة دارجة يرددهـا الكثـري بوراثـة مـن زمـن لـزمن " يؤثران عيل الرضاعة

 .وهي يف األصل خطأ

خطأ، حيث أن رشب املاء ال يغري مـن تركيـب اللـنب، ورشب الكثـري مـن : الصواب

ن لديك كمية مناسبة من اللـنب، وحتـى ًالسوائل هام جدا للرضاعة الطبيعية حتى تكو

ًمن املاء يوميا وهـذا لـيس )  أكواب8 – 6(ال تصاىب بالجفاف فمن الرضوري رشب من 

معناه أن كرثة رشب املاء تدر اللنب ولكن قلـة رشب املـاء بالفعـل ستعرضـك للجفـاف 

 .وتعطيل فاعلية عمل جسمك

يـات والربوتينـات والفواكـه ِوعليك تناول الحليب ومنتجات األلبان وتناول البقول

واالبتعاد عن املنهبات مثل القهـوة . والخرضوات فهي من األشياء الألساسية املدرة للنب

 ..والشاي والبيبيس وغريها
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يضـطر اآلبـاء إيل " أمن مكان يف السيارة هو ربط الرضيع يف كريس السـيارة"

 .عمل هذا الفعل

 3 بالسـيارة قبـل أن يبلـغ طفلـك ال تستخدمي كريس األطفـال الخـاص: الصواب

 .شهور خطأ

ًإن كريس السيارة هام جدا لسالمة طفلك، حيث أن عضالت رقبة الطفل ضـعيفة 

 .ورأسه ثقيلة

ولو توقفت السيارة فجأة أو انحرفت أو صدمت حتى ولو كانـت السـيارة تسـري 

 .برسعة بطيئة

ًن جالسا يف كرسيه قد يعاىن الطفل من إصابات بالغة أو قد تحدث وفاة إذا مل يك

لذلك، ففي كثري من الدول، ال يسمح لألبوين برتك املستشـفى دون وضـع . بشكل آمن

 . املولود الجديد يف كرسيه الخاص بالسيارة

ًهناك كرايس مصممة لكل األعامر، اقريئ التعليامت املوجودة مـع الكـريس جيـدا 

ًيئ أيضا التعلـيامت الخاصـة ًلتتأكدي أن الكريس مصمم لألطفال املولودين حديثا، واقر

 .ًبرتكيب الكريس لتثبيته جيدا وبشكل آمن

ًيجب أن يكون وضع الكريس مواجهـا لخلفيـة السـيارة وذلـك يف مقعـد السـيارة 

 .الخلفي
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أفـضـل وـضـع لـنـوم الطـفـل ـعـىل بطـنـه ألن ـهـذا الوـضـع يقـلـل الـغـازات "

 ألم مـن من ضمن العادات املروثة الخاطئة التـي تنتقـل مـن أم" واملغص

 .باب النصيحة

إن وضع طفلك عىل بطنه وهو مستيقظ قد يقلل من الغازات، لكـن ال : الصواب

ًترتكيه أبدا عىل بطنه وهو نائم، فقـد ثبـت أن النـوم عـىل الـبطن أحـد أهـم أسـباب 

 .ظاهرة املوت املفاجئ يف األطفال حديثي الوالدة

عتقـد الـبعض، لكـن ليس بسبب أن الطفل ال يستطيع التنفس مـن أنفـه كـام ي"

تزيد هذه املشكلة يف الشتاء . األهم أنه ال يستطيع استخدام عضالت صدره يف التنفس

 ."ًعندما يكون الطفل مرتديا مالبس كثرية ومغطى بأغطية ثقيلة

إن أفضل وضع لنوم الطفل هو عىل ظهره أو عـىل جنبـه عـىل أن يكـون ذراعـه 

ًيجب اإلشارة أيضـا إىل أن . نقلب عىل بطنهًاألسفل مفرودا لألمام حتى ال يستطيع أن ي

 .ًالوسادات ال يجب أن تستخدم أبدا قبل سن سنة ألنها قد تتسبب يف اختناق الطفل
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حتـي .. يجب أن يبدأ إعطـاء الطفـل أطعمـة صـلبة منـذ الشـهر الثالـث"

 ".يساعد يف فتح شهيته ومعدته تكرب عيل ذلك ويحب الطعام ووزنه يزيد

جهاز املناعي للقناة املعدية املعوية للطفل ال تكون مكتملة قبـل إن ال: "الصواب

 . فيجب عدم إعطاء الطفل أطعمة صلبة قبل الشهر السادس أو السابع".  شهور4

بعد مرور الوقت ومع متابعة تاريخ األشخاص الذين يعـانون مـن مشـاكل مثـل 

 .التهابات األمعاء، القولون العصبي، وعرس الهضم

 أن أغلـب هـؤالء األشـخاص قـد تـم إعطـاؤهم أطعمـة صـلبة وجدت الدراسات

 ."ًمبكرا

من األفضل عدم الترسع يف إعطاء الطفل أطعمـة صـلبة ألن رد الفعـل العـكيس 

للسان الطفل الذي يجعل الطفل يلفظ الطعام، يقل ببلـوغ الشـهر السـادس، كـام أن 

الطعـام معظم األطفال يستطيعون يف هـذه السـن الجلـوس دون مسـاعدة يف مقعـد 

 . املرتفع، وهذين العاملني يجعالن إطعام الطفل أسهل

ًمن العالمات األخرى التي تدل عىل أن الطفل مستعدا لتجربة األطعمـة الصـلبة 

 .عندما يحاول الوصول إىل طعام والديه أو عندما يحرك فمه كأنه يأكل
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د مفهـوم راسـخ عنـ" األطفال يحتاجون الرتداء أحذيـة عنـد تعلـم امليش"

 .الكثري من األمهات

إن األقدام العارية أفضل ألنها تساعد الطفل عىل الشعور بشكل أفضـل : الصواب

بالتوازن وكذلك الشعور باالحتكاك الطبيعي بني قدميـه واألرض عنـد محاوالتـه األوىل 

 .للميش

لكن األطفال ميكن أن ميشوا عاريني األقدام عىل األماكن النظيفة فقـط يف البيـت 

 . خارج البيتوليس 

ٍعندما يكون الطفل مستعدا للميش واللعب خارج البيت، يحتاج عندئـذ الرتـداء  ً

 . حذاء لحامية قدميه

األحذية ذات الكعوب خطر، فتجنبي األحذية املوضة ذات الكعـوب مثـل بعـض 

 . الصنادل، أو البوت

بأن مقاس الحذاء املناسب يجب أن يكون أعرض من قدم الطفل مبسـافة عـرض 

 .ًبع وأطول من قدمه أيضا مبسافة عرض إصبعإص

ًإذا كان الحذاء صغريا عىل الطفل، فقد تكـون قدمـه محشـورة دون أن تالحظـي 

ًذلك، فانتبهي إىل وجود احمرار أو أي عالمات ىف قدم الطفل والتي تعترب مؤرشا لضيق 

 .ًإذا تكرر خلع الطفل للحذاء، فهذه أيضا عالمة عىل أن الحذاء ضيق. الحذاء
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الكثري من األمهات يأذون أطفالهم عند ققليم أظافرهم وهام رضع تكون "

هنـاك أمهـات تخـاف "أو " األظافر لينة جدا والجلد يف منتهي الحساسـية

من تقليم أظافر الرضيع وترتكها تلم البكرتيا واملكروبـات ونـري الرضـيع يضـع يـده يف 

 ".ًفمه كثريا

 يعك أثناء تقليم أظافره؟ما هو الحل وكيف تتجنبني إيذاء رض

هناك العديد من األطفال يولدون بأظفار طويلة، مام يجعل بعض اآلباء : الصواب

، وهـنـا ـيـأيت دور األم ىف "واألمـهـات يـشـعرون ـبـالقلق ـمـن اـحـتامل أن يـخـدش وجـهـه

مقاومة الرغبة ىف تقليم أظافر هذه املرحلة املبكـرة مـن عمـره، ألن الظفـر يـدخل ىف 

ًن ينزف لو تـم قصـه، ولكـن عوضـا عـن ذلـك، فعليـك إلبـاس الطفـل الجلد، وميكن أ

قفازات، أو إبقاؤه ملفوفا، بحيث ال تقرتب يداه من وجهه، وعند تقسو أظافر الطفل، 

 .وتصبح أكرث صالبة قليال ميكنك تقليمها، ولكن قومى باألمر بحذر شديد

ليمهـا أكـرث مـن أظافر اليدين الصغرية تنمو برسعة حتى أن األم قد تضطر إىل تق

 .مرة ىف األسبوع الواحد، أما أظافر القدمني معدل تقليمها أقل من ذلك

وطرف الظفر أسهل طريقة لتقليم أظافر الطفل من الليونة، بحيث يسـهل إزالـة 

ورمبـا يصـبح . الزائد منها، كام ميكنك رشاء مقص تقليم أظافر بزاوية منحية غري حـادة

ا قام شخصان بالغان باملهمة، فيقوم أحدهام بإمساك قص األظافر أكرث سهولة ويرس إذ

الطفل ملنعه من الحركة، ىف حني يقوم اآلخر بتقليم أظافره، كـام يفضـل القيـام بهـذه 

ًاملحاولة أثناء إطعامه أو نومه، ألنـه سـيكون حينهـا أكـرث هـدوءا، أو بعـد االسـتحامم 

 .مبارشة ألنها ستكون طرية مام يسهل قصها
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األصل يف الرتبيـة عنـد الجميـع هـو "  ضلع24ضلع يطلعله أرضب البنك "

 .الرضب والعنف كام ربانا أبائنا

هو أن العنف يولد عنف ويصعد املوقف ويعمـم الطفـل الرضب عـيل : الصواب

كل يشء حوله أخواته أو زمالؤه يف املدرسة وأيضا عيل تخريب وتكسري األلعاب غري أن 

ًرر عىل الرأس والوجـه ميكـن أن يسـبب أمراضـا هناك دراسات أثبتت أن الرضب املتك

 .عصبية مثل مرض الزهامير الذي يفقد املخ وظائفه

 العـب ريـايض توفـوا بـأمراض يف املـخ أو 12وأظهرت عمليات الـترشيح لجثـث 

 .ًأمراض عصبية، منطا واضحا للرضر الواقع عىل الجهاز العصبي

يل لعلم األمراض عـىل أن هذا أول دل"وأكدت األبحاث الطبية يف جامعة بوسطن 

الصدمات املتكررة للرأس التـي تحـدث يف الرياضـات الصـدامية، ميكـن أن يكـون لهـا 

 ".عالقة باإلصابة مبرض العصب املحرك

غري أن العقاب البدين له أثر سلبي عيل نفسية الطفل فيكون األطفـال احـرتامهم 

لدراـسـة ويف الحـيـاة ـلـذاتهم أـقـل وال يـشـعرون بقيـمـتهم، وـقـد ـيـؤدون أداء ـسـيئ يف ا

ًاالجتامعية، عىل عكس األطفال الذين مل يتعرضوا للرضب نهائيا، فهـم عـدوانيون أكـرث 

 .مع باقي األطفال، وميكن ان يؤدي به السلوك السيئ إىل مشاكل سلوكية أكرث

فعليكم تجنب العقاب البدين أو اللفظي وهناك عدة وسائل للعقاب ولكن قبـل 

تفهم سبب السلوك وهل كان يقصـد بالفعـل أم عـن غـري أن تعاقب طفلك عليك أن 

 .عمد وعليك التحدث إليه

وتعليمه أن هذا سلوك خطأ وغري مرغوب فيـه مـرة وأثنـان وعرشة حتـي يـدرك 

الصواب من الخطأ ثم بعدها قرر أن تعاقب بالحرمـان مـن الحلويـات أو األلعـاب أو 

 التحدث إليه وعرفه السبب أو العقاب بالعزل والخصام ملدة ربع ساعة امتنع فيها عن

 دقائق تزيد مع سن الطفل إيل أن تصل أقصـاها ربـع 5عن طريق كريس العقاب ملدة 

 .ساعة
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" تستأهل مـني قالـك تلعـب: األب.. جرحت إصبعي أثناء اللعب: الطفل"

يلعب األطفال وينسون أنفسهم لدرجة أنهم يجـرح نفسـه دون وعـي أو 

 ".سن تستأهلأح"قصد ويكون رد فعلنا للموقف 

 ًيجب ان نغري ردود أفعالنا متاما : الصواب

صحيح أووووه تعايل أشـوف معلـش : األب.. جرحت إصبعي أثناء اللعب: الطفل

 قفزت ووقعت بقوة : الطفل.. حبيبي حصل ايه؟

 .خالص روح كمل لعب وخد بالك املرة الجاية.. هلل عيل سالمتك  الحمد: األب

جـرح أو ينصـدم يف يشء فاملؤكـد أنـه ال يريـد أن وارد جدا أن يلعب الطفـل وين

يؤذي نفسه عن عمد فيجب أن تضع نفسك محل الطفل وتتذكر أنك عشت طفولتك 

 .وتعرضت ملثل تلك املواقف

ًفاالنتقال من موقعنا إىل موقع الطفل يف تفهـم مشـاعره يضـفي للطفـل شـعورا 

ا ملـس منـه اإلصـغاء بالدعم واملساعدة، الطفـل تـرك البكـاء وتفاعـل مـع أبيـه بعـدم

 .واالهتامم

فبذلك قمن بتهـدأت الطفـل وأيضـا السـيطرة عـيل املوقـف ولفـت انتباهـه أن 

 .يحرتس لنفسه يف املرة القادمة
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 !! أنت طالع البوك بالظبط ليه؟؟«

شـوفت ابـن طـنط فالنـة متفـوق «أو " شوف أخوك الصـغري وأتعلـم منـه"

 ترددهـا معظـم األمهـات ألبنائهـا ولـو من أشهر الجمل التى.. »وبيسمع الكالم وشاط

 ..ًعلمن أثرها السلبى ىف نفسية األطفال، لتوقفن عن قولها فورا

ِأنت بهذا األسلوب تجعل صورة والده أو أخاه أو صديقه تهتز يف نظرك : الصواب

ًكام أنها ال تجدى نفعـا معـه، بـل سـتزيد . وتولد مشاعر الحقد والكره بداخله تجاهه

 .من عناده وغضبه

وتجعله يشعر بأنه شخص فاشل غري مرغوب فيه فينعزل وتزداد سلوكياته حدية 

فـإذا اعتقـد الطفـل أن . وعنفو يجعله يشعر بعدم الثقة يف النفس وانكار قيمته لذاته

عليه أن يكون األفضل حتى يحبه والـداه، فسـيبذل قصـارى جهـده حتـى يـريهم انـه 

 .طون من عيون أهلهمّمحبوب أو أن يحط من مكانة إخوته بحيث يسق

. تبدأ املنافسة ليحصل الرابح عىل حصة األسد وليصبح املحبـوب األول مـن أهلـه

ِّعندما نعلم أوالدنا مـن خـالل املقارنـة فإننـا بـذلك نفسـخ العالقـات التـي يجـب أن 

 .تتواجد بينهم محولني إياها إىل عالقات قامئة عىل الحسد والغرية والخيانة

س من املفيد أن نظل نذكر أبنائنا بـأن بيـل جيـتس عبقـري فالعبقرية استثناء لي

إننـا نـروي قصـص نجـاح . ًالكمبيوتر صار مليارديرا وهو يف الحادية والثالثني من عمره

هؤالء العباقرة من باب اإلعجـاب بهـم، ومـن بـاب التأكيـد عـىل قـدرة اإلنسـان عـىل 

الحه، لـكـن تحقـيـق املعـجـزات، إذا أحـسـن اـسـتغالل مواهـبـه وتوظـيـف ظروـفـه لـصـ

 .العبقرية تظل حالة فردية محكومة بظروفها االجتامعية والتاريخية

ِمبدأ املقارنة يؤذي الطفل وال يفيده باملرة فعليك أن تنصحي طفلـك أن يتفـوق 

لنفسه ليصل ملا يطمح وليس ليصبح كأبيه أو كأخيه حتي يـزداد لديـه إحساسـه بأنـه 

يحـاول أن يقلـد أحـد فيكـرب عـيل شخص له قيمه وأنه شخص مسـتقل عـن غـريه وال 

 .التقليد والنسخ ليصل
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كـل الـىل .. أنـت مبتعـرفش تعمـل أي حاجـة .. أنـت غبـي .. أنت فاشل «

جملة تصـيح بهـا بعـض األمهـات أثنـاء تأديبهـا لطفلهـا وال .. »بتعمله غلط

تدري أنها تنمي لدى أطفالك السلبية والالمباالة، كام تفقده القدرة عىل ثقتـه بنفسـه 

الطفل يقتنع متام األقتناع أنه ما يقال عنه فإذا ردديت أمامه أنه فاشـل حتـي لـو هـو ف

ذيك وناجح سوف يطبق نظرتك عنه ويفشل بعمد ويقول أمي تقول أين فاشل فلـامذا 

 أنجح؟

 ما رس نجاح لوحاتك؟: عندما سألو رسام مشهور سألوه: الصواب

 بـأن شـخبطايت يف دفـرت عندما كنت صغريا كانت أمي تـردد عـيل مسـامعي: قال

 !!الرسم هي أحدي روائع الفن التشكييل حتي صدقتها 

نعم التدعيم االيجايب والثناء عيل أقل ترصفات الطفل االيجابية هـي الطريـق ايل 

نجاحه يف املستقبل أذا اردت ان تجعل منه شخص يثق يف نفسـه ومعتمـد عـيل ذاتـه 

 .بحد كبري جدا

طـوات املسـتقبلية النجاحـة بكالمنـا وتـدعيمنا فنحن من يوجـه أطفالنـا ايل الخ

االيجايب لهم فال تحبط من طفلك وتقول له ما هذا انت كفاية شـخبطة انـت بـتخلص 

األلوان واألوراق بال فائدة بل عليه ان أوظف له نقاط ضعفه لتكون بعـد ذلـك نقـاط 

دمـة انتبـه قوة فيه أو أنت شخص فاشل أنظر إيل درجاتك املتدنية بل قل له املرة القا

ًجيدا وذاكر بجد حتي تحسن من تلك الدرجات أنا أثق فيك أنـك تسـتطيع أن تكـون 

 .أفضل وأفضل

ابحثي عن يشء مييز طفلك وقدري موهبة حتي لو كانت بسيطة سواء كانـت يف 

إلـخ، وتجنبـي الرتكيـز فقـط عـىل التفـوق .. الرسم أو املوسيقى أو النجارة أو الرياضة

 .األكادميي
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أنا بكرهك أنت سبب تعبي يف حيـايت .. بت منك أو أنا زهقت منك أنا تع«

 .مهاتألبالتأكيد رددتها الكثري من ا.. »ربنا يأخدك ويريحني .. 

هذه الجمل سلبية التأثري، وتسبب جرح الشخص الذى أمامك، وبالفعل : الصواب

 مرغـوب ًيكون لها أثر ىسء جدا ىف نفسية األطفال، فيتولد لديهم اإلحساس بأنهم غـري

فيهم ويشعر أنه سبب كل املشـاكل التـي بالحيـاة ويكرهـه نفسـه ويشـعر بأنـه عبـأ 

ويدخل الطفل يف أعراض االكتئاب والحزن وينزوي عيل نفسه وتشكو االم مـن عزلتـه 

وعدم رغبته يف الطعام أو اللعب وتتفاجأ برتديد أنـا بكرهـك مـش بحبـك عـيل لسـان 

 .األطفال يف كثري من املواقف

دأ الطفـل يف الـزن واإللحـاح املسـتمر يف سـؤال األم مامـا أنتـي بتحبينـي؟؟ أو يب

ويشعر األطفال بعدم األمـان والخـوف املسـتمر أن يفقـد الحـب الـذي يشـحذه مـن 

 .الوالدين

فتوقف عن ترديد هذه الجمل وحاول ان تتاملـك أعصـابك ألنـك تعكـس مـا يف 

س بغـض النظـر عـن مـا إذا نفسك عيل طفلك فيحاول أن يرتجمه إيل مشاعر وأحاسـي

 .كانت وقت غضبك وضيقك وسوف تذهب لحال سبيلها
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ًجمل سلبية وكثريا ما ".. سيبوىن لوحدى، أنا مشغولة اآلن مش عايزة صـداع"

 .نرددها ونحن ال نعلم تأثريها

عندما تعتادي عيل قول هذه الجملة لطفلك مرة تلو األخـرى، سـيكف : الصواب

، وذلك لشعوره بالرفض الـدائم مـن ناحيتـك، وهنـا ستتسـع ِالطفل عن التحدث إليك

وتشعرين بغربة الطفل وسط حضـنك فهـو يـرفض التحـدث إليـك وال ، الفجوة بينكم

ِيحيك لك تفاصيل هامة تحدث له وتتسع الفجوة يوم بعد يوم حتي يصل إيل مرحلـة 

 .املراهقة

يف اي لحظـة يضـطر إيل والتي تعترب مبثابة القنبلة املوقوتة التي تستعد لالنفجار 

ِاللجوء لألصدقاء وللجامعة الخاريجة التي تسمعه جيدا فعليك أن تخصيص وقت كايف  ً

ِلتحدث إيل طفلك واالستامع لكل ما يرغب يف رسده لك وتهتمـي أيضـا بالسـؤال عنـه 

 .وعن ما يخصه

غري ان االستمرار يف صد الطفـل يخلـق نـوع مـن االمتنـاع والـرفض حتـي مجـرد 

 . أو التحدث إليها أو اللعب معها يف سن صغريحضن األم

ًوعندما يكرب الطفل عيل هذا الوضع تتسع الفجوة وخصوصا يف مرحلة املراهقـة 

 .فتجدي من الصعوبة التعرف عيل أفكار املراهق أو ميوله واتجاهاته وانتامئته

ِفيجب أن تستمعي إيل طفلك مهام كانت الحكايات التي سوف يرسدها لك فإذا 

ت يف نظرك تفاهات وسخافات فهـي بالنسـبة لـه محـور حياتـه وأهـم يشء لديـه كان

 .فامزالت اهتامماته وأولوياته بسيطة وعيل حدود عامله الصغري

ِفعليك أن تشاركيه اهتامماته وألعابه وحكاياته واملواقف الصغرية التـي يعيشـها 

 .من حولناًوتذكري دامئا أن األطفال ليس لهم ذنب يف ضغوط ومشاكل الحياة 

اشرتيك أنتي واألب يف وضع جدول زمني وليس بالورقة والقلم وإمنا يشء معنـوي 

يشعر به الطفل أنكم ال تتخلوا عنه لحظة وكلكم شغف واهتامم لالطالع عن كـل مـا 

 .هو يدور يف عامله
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مافيش حاجة عشان تعيط عليها أنت راجـل والراجـل .. أنت بتعيط ليه "

 ".مش بيعيط أبدا

كـل األمهـات يقولـون تلـك الجملـة وينسـون أن البكـاء هـو الطريقـة : وابالص

الوحيدة التي يستطيع الطفل أن يعـرب بهـا عـن نفسـه حتـي أن كـان بإمكانـه الكـالم 

 .والتعبري بالحيك عنام حدث له

كثري من األمهات تالحظ أن الطفل بعد سامع هذه الجملة بيزيد يف البكاء ويبيك 

ًل تجرب الطفل عىل إخفاء مشاعره، فمن العادى جـدا أن يتـأثر ملدة أطول، فهذه الجم

 .ِى سبب، سواء مقنع أو غري مقنع بالنسبة لكألالطفل 

دعـيـه يـعـرب ـعـن مـشـاعره، وـبـدالً ـمـن أن تـشـعريه بالـسـلبية والـسـخرية وـعـدم 

االهتامم ملشاعره، تحدىث إليه وتفهمى أسباب غضبه أو بكائه فقـد يكـرب الطفـل عـيل 

ل يـافع ويحتـاج إيل التعبـري عـن مشـاعر الحـزن والغضـب ولكـن ال ذلك ويصبح رجـ

يستطيع بناء عيل املوروث الذي تريب عليـه وأن البكـاء سـوف يحـزل رجولتـه فيظهـر 

أوالده أو يف عمـلـه ويـكـون الـسـبب يف تخرـيـب .. ويـخـرج غـضـبه يف أي يشء زوجـتـه 

 .األشياء املحيطة به

ن أو الحب أو كلـامت يقولهـا طفلـك وال تربطي مفهوم الرجولة بالبكاء أو الحض

برقة ألنه يعرب مبنتهي الربأة عن مشاعره فأنتي بذلك تـريب جبـل مـن الجليـد بداخلـه 

فمهام رأي أمامه من مواقف تستجري عطف النـاس فهـو ال يسـتجار وال تثـري عاطفتـه 

وأول الناس الذي سوف يقسوا علـيهم هـو أنـتم أيهـا الوالـدين ومـن بعـدكم زوجتـه 

 .وأوالده
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اصرب عيل رزقك أما بابا يجي بالليـل هخليـه يربيـك .. ماااااايش .. بس كدا "

الكلمة الشهرية التي ترددها األمهات عيل مسامع األطفـال " من أول وجديد

 ..كل يوم عندما يرتكبوا أي خطأ حتي لو كان بسيط 

عنـدما تـربط يف ذهـن الطفـل أن األب هـو مصـدر التهديـد والضـغط : الصواب

ل سلوك الطفل بالعنف أو الرتهيب يكره الطفـل رجوعـه للمنـزل حتـي ال يقـع لتعدي

ًعليه الوعيد الذي تقوله األم كـل يـوم وخصوصـا لـو تـم بالفعـل وقـام األب بتعنيـف 

الطـفـل وتـعـرض مـنـه للعـنـف والرضب يـظـل املوـقـف ـصـورة حـيـة يف ذـهـن الطـفـل 

 ".أما بابا يجي بالليل هقوله"يستدعيها مبجرد قول األم 

ِصل يف الرتبية هي املشاركة فعليك أن تنتظري قدوم األب لتحيل معه املشكلة األ

ًبدل من تفاقمها وان تصل إيل العنف والرضب فأتفقوا سويا عيل وضع حل أو طريقـة 

 .لتوضيح مدي خطأ الطفل أو وضع العقاب املناسب غري الرضب

يت الوقـت املحـدد غري أن التهديد يجعله يف حالة من التخريب والعنف إيل أن يأ

 .الذي يأيت فيه األب

ونالحظ بالفعل أن تقول األم ابني أصبح ال يخـاف العقـاب وال التهديـد بحضـور 

والده، بالفعل فقد التهديد قيمته وأصبح يثري غضبك ألنـك سـوف تخـربي أبيـه الـذي 

طاملا يتمني حضوره للجلوس معه واللعب معه، وأنتي ربطتي لديه حضوره بالعقـاب 

 .مان من تلك اللحظات التي يشعر فيها بوجود أبيهوالحر

ًفكرة التهديد يجب أن تتنحي جانبا وليس هناك داعي للتهديد بالحب أو الكـره 

ِأو باألب فعليك أن تسيطري عيل السلوك من خـالل منـع وحرمـان مـن أشـياء ماديـة 

ـ ـل يحـب ـني أن الطـف ـون أو اي يشء تعلـم ـاهدة الكرـت ـاب أو مـش ـات أو األلـع ه كالحلوـي

 .ويخيش أن يحرم أو مينع منه

21



 28

.. ماما أنا عايز ألعب كرة مع صحبي يوسف أيل ساكن يف العـامرة معانـا "

الجملـة التـي ترددهـا األم !!" أنا معـرفش .. أما يجي بابا أبقي قوله : األم

 .عندما يفيض بها وال تجد اإلجابة أو الرد املناسب

لب طفلك لىشء وتلقيه عـىل أن هذه الجملة هي هروب معتاد عند ط: الصواب

لن أطلب ىشء، فهـى لـن «رشيكك، ومع تكرار هذا الترصف فإن تفكري طفلك سيكون 

 .»تستطيع تلبيته عىل كل حال

فتتفاجئي بالطفل يفعل ذلك دون أن يستأذنك أو ينتظر األب ألنه علـم أن األب 

 التـي فيتعلم الطفل جنب ذلك الهروب مـن مواجهـة املشـاكل. سوف يرفض كاملعتاد

يقع فيها عندما كيرب العامل الصغري الخاص به فيخرج إيل املدرسـة فيهـرب مـن موقـف 

مواجهة مهام كان ويكرب معه السلوك ويتحول لعادة يهرب من كل املسئوليات واملهام 

 ً.التي يوكل بها يف الحياة العملية والحياة الزوجية أيضا

كـوىن دبلوماسـية ىف ردودك، وال ِفيجب عليك أن تغريي طريقة التعبري والكـالم، و

ِتحمىل رشيكك عبء وتفقدى لغة الحوار والتواصل مع طفلك بل عليـك أن تسـمعي 

ِمن الطفل أكرث عن يوسف صديقه وإذا كان الطلب مقابل بالرفض فعليك أن توضحي 

ًله أسباب رفضك واألستامع ملا سوف يقوله دفاعا عن وجة نظره حتي تعلمـي طفلـك 

الرصاحة وإبداء الرأي دون خجل حتي توصيل معه لحـل وسـط يـريض الثقة بالنفس و

 .الطرفني

ًوإذا كنتم بالفعل نتنظرون رأي األب فذلك بسبب أمر يخصكم جميعا كـالخروج 

إيل املالهـي ووعـد األب الطفـل بالـذهاب معـه أو للـذهاب إيل زيـارة الجـد والجـدة 

 . حضور بابا حتي نستأذن منهِوهكذا يف هذه الحالة يحق لك أن تقويل له دعنا ننتظر
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" ربنا مش هيحبك وهتدخل النار.. عارف لو سبت سندوتشاتك يف املدرسة "

ًارتباط الرتبيـة بالنـار والعقـاب دامئـا " أنت مش بتصيل ربنا هيدخلك النار"

 .الزمة عند اآلباء واألمهات

يههم ال تخوفوا األطفال من النار قبل سن السابعة واحرصـوا عـىل تـوج: الصواب

بالحكمة وابتعدوا عن التخويف والتهديد حتى يف هذه الفرتة كل تعليمهم عن طريق 

 .اللعب حببوه يف الجنه والثواب وال تكرثوا من ذكر النار والعقاب

 .ستذهب إىل النار إذا فعلت كذا. فال تقول حرام

ًمسكني هذا الطفل يخاف ويرتدع رسيعا ويضع صوره هلل أنه مخيف ولديـه نـار 

 .ي خطأ يرتكبه سيذهب اىل الناروأ

 وهكذا.. حتى يخوف األطفال من حوله ستذهب اىل النار ألنك فعلت كذا

عرفوا األطفال بوجود النار والجنة ولكـن التخوفـوا الطفـل مـن النـار صـحيح يف 

 .البداية يخاف لكن من كرثة التخويف بالنار يكرب الطفل واليهتم واليخاف من النار

مره األوىل عـىل الرتغيـب بـذكر الجنـة ووصـفها وغـرس حـب ركزوا يف سنوات ع

 . تعاىل وتجنبوا الرتهيب من النارالـلـهالوصول إليها بإرضاء 

 عز وجل رغب املؤمنني يف التوحيد ويف حب الطاعـات الـلـهفاألصل يف الدين أن 

ثم أيت بعد ذلك الرتهيب فلم ال نستخدم هذا األسلوب بـدل الرتهيـب طـوال الوقـت 

 مل نجرب الرتغيب من البداية، الطفل يحـب مـن يثنـي عليـه ويحـب أن يكـرر فنحن

السلوك مرة أخري لتثني عليه مرة أخري ولكـن الرتهيـب يجعلـه يخـاف منـك ولكـن 

 .يكرر السلوك من ورائك
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أنت الزم تطلع شبهي يف كل حاجة عايزك أما تكـرب تبقـي مهنـدس متسـك "

 ..رددها اآلباء ألطفالهم من سن صغريًكثريا ما نسمع تلك الكلامت ي" الرشكة

فمنـذ . أنت تفرض حلم عيل طفلك مل يحلمه ومل يسعي مبخيلته يف يوم: الصواب

نعومة أظافر األطفال يرون األب هو البطل الذي نفسـه فيـه ويحلـم أن يصـبح مثلـه 

 ؟ "نفسك أما تكرب تكون أيه: "ًمتاما وعندما يسأله أحد

، ت يتغري الحلـم بتغـري املراحـل العمريـة للطفـلومع الوق"ظابط زي بابا : يقول

فعليك وقتها توجيه الطفل وتركز عيل مهارات وما يتميـز بـه وتلـف انتباهـه إليـه وال 

 .تحدث أبنك عن انجازات وكأنك تريد نسخة مصغرة منك تتشكل فيه

فال تفرض عليه يشء أو مجال أو أحالم ال يهواها وال يجد نفسه فيها ملجـرد أنـك 

فقـط تقـرب منـه .ا وكذا أو هو حلم لك مل تحققه أنت وتريده هو ان يحققهكنت كذ

واعرف هواياته وطموحه وأهدافـه وانقـل لـه خالصـة تجاربـك وتحملـك للمسـئولية 

 .ومواجهتك للعوائق يف سبيل تحقيق هدفك وحلمك

فتلك الخطوات توفر عليك مجهود كبري يف مرحلة املراهقـة ويف مرحلـة التعلـيم 

تي تظهر فيهـا اختيـارات ورغبـات املراهـق فـيام يريـد أن يصـبح عليـه يف الجامعي ال

 .املستقبل

فالحلم الذي بدء صغري يف مخيلته منذ كان طفل دون تشويه أو تـدخل لتعـديل 

االتجاهات واألحالم منك دعه يرص ويطمـح لتحقيقـه، ودع األمـور تسـري معـه وأنـت 

 .ملتسقبلبجانبه تنصحه وتوجهه وتلك فخور مبا سيصنع يف ا
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األم " عارفه يا ماما أنا شوفت التنني املجنح طاير فوق البيت وانـا بلعـب"

فـني األكـل أيل " "أنت بتكدب مافيش حاجة اسمها كـدا يـا كـداب.. تنني 

سوبر : األم.. خليت صحبي سوبر مان يأكله عشان كان جعان .. كان معاك يف الشنطة 

 ....".مان يا كداب يا

 سـنني بـاختالق مـا يسـمي بالقصـص 5 إيل 4طفـال مـن سـن يقـوم اال: الصواب

 .الوهمية ويلجأوا إيل اختالق القصص والحكايات الكاذبة وهذا سلوك طبيعي

يستخدمونه من أجل املتعة أو لفت االنتباه ألن هؤالء األطفـال يجهلـون الفـرق 

 .بني الواقع والخيال

 الكذب بشكل عـام فذلك النوع ال يسمي بالكذب فقط انصح الطفل وافهمه ان

خطأ والزم احيك إيل بيحصل بشكل واضح من غري ما ازود أو انقص فيه يشء بدون أن 

 .أعنف الطفل أو أوبخه بأسوء األلفاظ حتي ال يثبت لديه السلوك

ال تعاقبوا طفلكم إذا ما اكتشفتم : فكل ما عليكم تجنبه عندما يكذب طفلك هو

ك، علموه أن يتحمل مسؤولية ارتكـاب هفـوة ًعوضا عن ذل. ًأنه يكذب تفاديا للعقاب

 ".أنا أسفة ألنك رسمت عىل الحائط: "مثال عىل ذلك قولوا له. وأن يصلح ما أفسده

تعـال نـحرض املنظـف ونبـدأ بإزالـة . علينا اآلن ان نتعلم كيفية االعتناء بالجـدار

 .أترى؟ عندما تقول يل الحقيقة نستطيع أن نعالج املشكلة. األوساخ

لغوا يف ردود أفعالكم حتى لو قلتم مئات املرات إنكم تكرهـون األشـخاص وال تبا

ردود فعلكـم العنيفـة سـوف . ًالذين يكذبون، ال تستشيطوا غيظا حني يكذب طفلكـم

 .ترغمه عىل تجنب قول الحقيقة كيال يجن جنونكم

فالطـفـل اـلـذي . وال تنعـتـوا طفلـكـم بالـكـاذب ال تجعـلـوا الـكـذب نـبـوءة تتحـقـق

ًطفلكـم لـيس انعكاسـا . لكذاب سيصدق أن ما يفعله يعكس فعالً حقيقتـهتنعتونه با

 .لترصفاته
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ًمن املمكن أال يعجبكم سلوكه لكنك ستحبونه دوما حبا غري مرشوط وال تعتـربوا  ً

أنه يقصـد إزعـاجكم بكذبـه مـن املؤكـد أن طفلكـم ال يـروي لكـم أحـداث نهـاره يف 

فلعله يخـربكم أن الثعـابني . صوابكماملدرسة بشكل مبالغ فيه بهدف جعلكم تفقدون 

 .املجنحة املوجودة يف املخترب قد أفلتت من قفصها ألنه يخىش فعالً أن تفعل ذلك

أنـا متأكـدة مـن أن ! يا لها من قصة مثرية حبيبي: " استمعوا إىل قصته وقولوا له

ًالثعبان إذا أفلت يف الصف ميكن أن يكون مخيفا جدا ً. 

ة يك تتأـكـد ـمـن أن الثعـبـان محـجـوز بطريـقـة امـنـة يف  أترـيـدين أن أكـلـم املعلـمـ

    ؟ "قفصه
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أخـوك لسـه صـغري " "عـارف لـو صـحيته هرضبـك.. تعايل هنا أخوك نايم "

جمل كثـرية نسـمعها عـيل لسـان األمهـات عنـدما " متعلبش معاه ال توقعه

 .ً باملولود الثاين وتوجها تحديدا لألخ األكربالـلـهيرزقها 

والحظت غرية ابنك منه فال تعنفيه أو    مبولود ثاين جديد الـلـه إذا رزقك: الصواب

ترضبيه بل دعيه يساعدك يف العناية بالطفل يف امور هي يف حدود طاقته واثني عليـه 

 .واشعريه باملسؤولية وراقبيه عن بعد دون إن يشعر

وال تظهر اهتاممك بالطفل الجديد وهو يرى وال تدعه يشعر بأن هذا الطفل قد 

خذ حبه منك وكوين دامئا يقظة لسلوك الطفـل  وصـححي خطـأه بلطـف ولباقـة وال ا

 ... يوجد أي داعي للحذر املبالغ فيه ال تلعب ال تهمس ال تحمله ال تشري حتي إليه 

فكل هذه الكلامت تشعر الطفل بنـوع مـن الفضـول الستكشـاف أخيـه الصـغري 

ِ مثـل عمـره وحجمـه وكنـت ِفعليك أن تجليس معه وتعرفيه أنـه صـغري وأنـه كـان يف

ًتخافني عليه كثريا يف البداية ولكن بعد ذلك عندما يكرب الصغري سوف ترتيك له املجـال 

 .لحمله واللعب معه

، » صـغري– كبري - أختك -أخوك «حاويل تجنب الكلامت التي تدعو للتمييز، مثل 

حتـى أعـود أحمد هل ميكنك مراقبـة سـارة «: للتخلص من الغرية بينهم، وميكنك قول

 »من املطبخ؟

 ألن التوجه بالهوية التي تخصهم وحـدهم وال يتقاسـمونها مـع غـريهم تشـعره 

 .باالستقاللية، دون االعتامد عىل ترتيبه بني أخوته

ال تجربي طفلك عىل الشعور بالسعادة أو التظاهر بالفرح لقدوم أخيه أو أختـه، 

 .لبية، تقبيل مشاعره بهدوءدعيه يعرب عن مشاعره برباءة، حتى لو كانت مشاعر س

ال تدفعيه للشعور بالذنب، ألنه ال يشعر بالحب تجـاه أخيـه، ومـن املحتمـل أن 

 .يكرهه ألنه رشيكه يف كل يشء حتى أمه

ــه أو ــطرا أن يحـب ــيس مـض ــه ـل ــالة أـن ــه رـس ــنقيل إلـي ــاويل أن ـت  ًـح
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ًيبغضه، فهي مشاعر ستزول مع الوقت، وسيشعر أنه منح قيمة وقدرا ُ. 

 من وجود الطفل الجديد، وبذلك ندفعه ليأخذ الوقت الكايف للتكيف عىل الرغم

 .مع الوضع الجديد

ولكن ليس معني كالمي أن تحميل طفلك الكثري من املسئوليات، حتى ال ترسقي 

 .منه طفولته ويزداد كرهه ألخيه
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لـو .. تعايل هنا جنبي متتكلمش معاه تـاين .. كل شوية خناق أنت وأخوك "

لـو اختنقـتم تـاين هـأجي أكرس للعبـة دي " "ب معاه هرضبـكشوفتك بتلع

 ".ومافيش لعب نهايئ

ًجميع األطفال تتشاجر فذلك يشء طبيعـي جـدا ولكـن نحـن نبـالغ يف : الصواب

ًردود أفعالنا كثريا لدرجة تجعلنا نتحيـز لطفـل عـن األخـر وذلـك يشـعر واحـد فـيهم 

ًلغرية فعليك أن تحـوين يف حياديـة بالظلم واألخر بالزهو والنرص ويريب بينهم الحقد وا

 .تامة وليس أي شجار أتدخل فيه فهناك مشاكل تبدأ وتنتهي بالتجاهل

ولكن حينام يكون الشجار حول لعبة فـيمكن الحـل بحجـز اللعبـة عـنهم لفـرتة 

حتى يتعلموا طريقة االشرتاك فيها وليتعلموا بأن شجارهم خسـارة لهـم ولـيس الحـل 

إعطائه اللعبة فهنا نرجع لنفس النقطة فأريب داخل الطفـل بالتحيز لطفل عن األخر و

 .الغرية والحقد واإلحساس بالظلم

فعلينا أن نتجاهل الشجارات التافهة عندما يكون الطـرفني متكافئـان واملوضـوع 

تافه ال تتدخل طاملا أنه ال يتعرض احد الطرفني لإليذان ألن يف ذلك تعويـد لهـام عـىل 

 .آلخرينحل النزاع دون اللجوء ل

مـن خـالل دعـوتهم بعـد ان بتوقـف : َدرب األبناء عىل مهـارات حـل املشـكالت

 .الشجار وتدريبهم عىل تحديد املشكلة وتوليد الحلول واختيار األنسب منها

ـة ألنـهـم ـمـازلوا ال يـسـتوعبون معـنـى  واعلـمـوا ان مـشـاجرة األـخـوات ـعـيل لعـب

ًة مـن عمـرهم، وأيضـا ال املشاركة، وذلك حتـى سـن الرابعـة، وقـد تصـل إىل السادسـ

ِيعرفون كيفية املشاركة أو مبعني أدق كيفية الترصف، وهنا عليك التحدث مع طفلـك 

ً وأيضـا – الرحمـة –التعـاطف : ، مبعـاىن أخـرى مثـل»السـخاء أو الكـرم« بسالسة عن

ًالتعاون، وال تنعتي طفلك باألنانية مطلقا بل عززي لديه الصفات الجيده وأذكـري لـه 

فة كيف أن املشاركة شئ جيد ومحبب سيقربه من اآلخرين أكرث ويجعلـه بطرق مختل

 .ًمحبوبا من الجميع
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أنـا بحبـك " "لو أكلت كل سندوتشـاتك هحبـك" "لو قعدت ساكت هحبك"

جمل شديدة الخطورة ترتدد عـيل ألسـنة اآلبـاء " عشان جبت درجات حلوة

 .واألمهات

تـي منارسـها يف بنـاء العالقـات إن هذه الجمل من األساليب الخاطئـة ال: الصواب

 .وتربية األبناء أننا نحب برشط

 .فنقول مثال للطفل نحن نحبك النك فعلت كذا وإن مل تفعل كذا فنحن ال نحبك

هذا األسلوب يف الرتبية والتعامل يعترب أسلوب مـدمر لشخصـية الطفـل ويزيـده 

 .ًعنادا وعدوانية

لدين يشعر أنه مكروه وهذا يزيده فالطفل املشاكس أو الذي ال ينفذ تعاليم الوا

متردا وبغضا إلخوانه ووالديـه ويبنـي منـه شخصـية عدائيـة فلننتبـه لـذلك وألسـلوب 

تعاملنا معهم فذلك األسلوب يشعر بعدم األمان وطـوال الوقـت يتحسـس أن يكرهـه 

 .والده أو أمه

طر حبيب قلب ماما شا"ِفعليك أن تعزيزيه وتكافأيه بدالً من ذلك األسلوب مثل 

" ومؤدب وهيأكل كل السندوتشـات أو هيـذاكر ويجيـب درجـات حلـوة يف االمتحـان

فبذلك تعطي أوامر غري مبارشة للعقـل الالواعـي ان يسـتجيب ويتعامـل عـيل أسـاس 

 .ايجايب

ال تحبوا أطفالكم حب مرشوط حتـي ال يبـادلونكم نفـس اليشء فيحبـك عنـدما 

ه وعندما تريد أن تعدل سلوك أو خطأ تحرض له الحلوي وتخرجه إيل األماكن املحببة ل

ألنك منذ البداية عودته عيل ذلـك " ماما أنا بكرهك مش بحبك"وقع فيه تسمع كلمة 

ًعندما يكون مطيع تحبه والعكس صحيح، فهو أيضا برجم عقله ومشاعره عيل الحـب 

 ً.املرشوط أيضا
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ك أنا هأكلك عشان متوقعش عيل هـدوم" "تعايل هنا حاسب تقع وتتعور"

كلـامت اآلبـاء " .. تعايل أنا هلبسك متتعبش نفسك" "ويبقي شكلك وحش

 .للحامية الزائدة عيل األطفال تدمرهم وليست تيرس سبل الرتبية باملرة

عندما أردد عيل مسامع الطفل تلك الكلامت فأنا بذلك أمحي شخصيته : الصواب

 .وأريب شخصية اتكالية واعتامدية من الدرجة األويل

ً املساحة الكافية لفكرة التجربة والفشل مـرارا وتكـرارا لتعمـل يف كـل وال أعطيه ً

 .مرة طريق للنجاح يف املرات القادمة

 سنة وال يعرف كيف يربط 15 و10فتأيت أغلب األمهات تشكو وصل طفلها لسن 

.. أنـا بعملـه كـل حاجـة "وهنا تظهر الجملة الشهرية . الحذاء أو يزرر القميص مبفرده

 ".حتاج أي يشء بعمله لنفسهومش بخليه م

وتظن بذلك أنه صواب فهي تريح نفسها من عناء التنظيف وعناء إضاعة الوقت 

يف تعليم الصغري وتكتشف مع الوقـت كارثـة ذلـك الفعـل يف عـدم تحمـل املسـئولية 

 .واالعتامد عيل الغري طول الوقت

مصـاعب ًوأيضا تتسبب يف خلق شخصية خائفة غري متزنة ال تقوي عيل مواجهـة 

الحياة وتحمل املسئولية ويصبح شخص سهل قيادته والسيطرة عليـه فيصـبح شـخص 

ًمنحرف سلوكيا وأخالقيا فخري األمور الوسط ال ترتكوا الحبل ألبنائكم وال تقيـدوهم بـه  ً

وأعطي لطفلك فرصة التجربة والتعلم وأنت معه تراقبه وتوجهـه بشـكل مـن الهـدوء 

 .تي يتعلموالصرب فال يوجد شخص مل يخطأ ح
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عيـب : األم" ماما أيه الفرق بيني وبني أختـي" "ماما هو أنا جيت أزاي؟؟"

يا قليل األدب عرفت الكالم دا أزاي؟؟ متسـألش يف الحاجــات دي تـانبي 

يسأل الطفل برباءة متناهية وتجيب األم بعنف وسـوء ظـن منتـاهي !!" فاهم وال أل؟؟

 ً.أيضا

 ـسـنوات ال ـتـدري املـفـاهيم 8 وقـبـل اـلــ أـنـا األطـفـال يف ـسـن الـصـغري: الـصـواب

واملاهيات الجنسية كام نتوقع فكل االستفسارات واألسـئلة مـا هـي إال فضـول وحـب 

استطالع ورغبة يف املعرفة تحتـاج لإلجابـة واالهـتامم لـيس إال األطفـال عنـدهم قـوة 

ي فهم مفكرون ويسألون األسئلة التـ، مالحظة عالية ولديهم حس فضويل عايل لألسئلة

 .تجعل البالغني أيضا يفكرون

فنحن مع كرب العمر ومسئوليات الحياة إستسلمنا لحقائق الحياة ولكن األطفـال 

 .يبحثون ويفكرون أعمق منا يف تلك الحقائق

فال تكبت مهارة لديهم معارفه املعرفة واالطالع والبحـث يف املفـاهيم والحقـائق 

 .واجب عيل أسئلتهم دون الهروب بشكل بسيط

من األفضـل أن . "جابات الدبلوماسية يعتربها الطفل شكل من أشكال الكذبواإل

 ".تجاويب طفلك عن أسئلته بشكل إيل حد ما أقرب إىل الحقيقة بأبسط شكل ممكن

ودامئا شجعي طفلك ليأيت إلييك ويسأل عن ما يدور بذهنه، فبذلك أنت تخلقـني 

 .ةقناة للتواصل ستستفيدوا منها حتام يف مرحلة املراهق

األطفـال "ِفعليك أن تحرتمي سنه فالطفـل ذو العـامني يحتـاج إىل رشح مبسـط، 

بيـنام يحتـاج املراهقـون أن يعرفـوا ". يأتون عندما يتزوج األب واألم ويحبون بعضـهم

 .حقائق عن الحياة بدون أن يتطرقوا إىل مستويات علمية وطبية عالية عن التكاثر

سئلة السخيفة، فسـيكف عـن األسـئلة فعندما تطلبني من طفلك أن يكف عن األ

 . بشكل عام

ـي ـئلة الـت ـدقائه باألـس ـيلجأ إىل أـص ـة ـس ـن املراهـق ـغ ـس ـدما يبـل  وعـن
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واملشكلة عندئذ ستكون أنك ال تعلمي ما مصدر املعلومات التـى حصـل . منعتيها عنه

خالصة القول، مهدي طريق التواصـل بينـك وبـني طفلـك . عليها ومدى صحتها ودقتها

 .من أول يوم
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لو منمتش وصحيت ونزلت من الرسير " "هوديك عند الدكتور يديك حقنة"

هدخلك يف األوضـة الضـلمة وهيطلعلـك الراجـل " "هيأخد رجلك العفريت

 ..وغريها من املخاوف التي يزرعها الوالدين يف نفوس األطفال " العجوز

وا يف كل األمهات بتستخدم الجملة مختلفة لتهديد أطفـالهن ومل يأخـذ:  الصواب

ـعـني االعتـبـار إنـهـم يـشـكلون عـنـد أوالدـهـم رـعـب ـمـن اـلـدكتور ـمـثال وـمـن الحقـنـة 

 صفحة بيضاء الـلـهويربطونها بأنها وسيلة للعقاب وليست للعالج والشفاء، فقد خلق 

مل تتشكل لديه مخـاوف أو تعقيـدات نحـن مـن نرسـم تلـك الخيـاالت واملخـاوف يف 

 .نفوسهم

 الطفل علينا أن نبتعـد عـن التهديـد والتخويـف فعندما نحتاج إيل طريقة إلقناع

ًمتاما فأسهل طريق هو اإلقناع والتحدث إيل عقل الطفل واحرتام رغبتـه إي كانـت ثـم 

 .توضيح خطأ الرغبة أو صحتها ولكن ميكن تأجيلها اآلن

ويبدأ الطفل يف األحساس بعد األمان واالفتقار إيل الحب والحنان واألمان وعندما 

سخريتك من طفلك ومن مخاوفه فيزداد املوضوع خطورة ويكـرب إيل أن يسوء الحال ب

يصبح محرك أسايس له يف الحيـاة يصـعب أن يـتخيل عنـه حتـي بعـد أن يصـري شـاب 

 .ومسئول عن بيت وزوجه وأطفال فنجده ينقل إليهم مخاوفه ومعتقداته الخاطئة
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ك يخليـك توقـف عن البكاء والرصاخ وإال سأعطيك علقة أو أمل عيل وشـ"

 !!"..ترصخ بجد وتعيط من هنا للصبح

.. بكـاء .. أن األصل يف الرتبية هو الحـب واالحتـواء يف أي يشء عصـبية : الصواب

 .. مرض .. أمل .. رصيخ 

ًلو عملت كده هعملك، دامئا ما تكون هذه اللغـة ناتجـة عـن " لغة التهديد"أما 

عـل الـذى تريـده حتـى بعـد مدى اإلحباط الذى يشعر بـه اآلبـاء، ولـن تجـدى رد الف

التهديد، بل بالعكس سوف يعلـم طفلـك أن بكائـه ورصاخـه يثـري ضـيقك ويسـتفزك 

 .فسوف يستخدمه سالح كيفام يشاء ويف أي وقت أراد وشاء أن يثري غضبك فيه

 لذلك متالىك أعصابك، وحـاوىل الخـروج بطفلـك مـن املوقـف، عـن طريـق ضـم 

الرصيخ وبعدها أسألية عن سبب كل هـذا الطفل إيل حضنك حتي يهديء من البكاء و

 -ركـن العقـاب أو كـريس العقـاب «البكاء وحل املشـكلة بـدون عنـف أو اللجـوء إىل 

ِالوقت املستقطع وحيث تبلغيه أنك لن تتحديث معه حتي يهدأ ويتحدث بدون رصيخ 

 .، أهم ىشء هو الحفاظ عىل هدوء األعصاب»وبكاء 

ِ بعض األوقات عليك أن ال تشعري طفلـك وإذا أرديت أن تسيطري عيل املوقف يف

ًأنه ثار غضبك واستفزازك ببكاؤه ألنها حتام سوف يكرر هذا السلوك ليثري غضبك كلام 

 .امتنعتي عن تنفيذ رغبة له

أنا مش عارفـه أسـمعك وأنـت بتعـيط ممكـن توقـف "فقد رددي عيل مسامعه 

 ".عياط عشان أفهمك وأقدر أحل املشكلة

ًل سـيالحظ أن البكـاء مل يجـدب بنفـع شـيئا فيشء سـوف بعد ما تحرتمي الطفـ

ِيتوقف بالفعل عن البكاء ويهدء ويحدثك بهدوء وهنا عليك أن تكافئيه ألنه يتحـدث 

 .دون بكاء أو زن
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أنـا .. ً سنني وبيتكلم باللغة العربية الفصحي أنا مبسوطة بيـه جـدا 4ابني "

 يتغـري ذلـك الكـالم بعـد ًطبعـا" بسيبه بالساعات أدام التليفزيون والكرتون

 .فرتة حينام يحدث مشكلة للطفل

يؤثر التلفزيون والكرتون عيل الطفـل بالسـلب ولـيس باإليجـاب فيبـدأ : الصواب

الطفل باالستمتاع باإليقاع كونـه ال يفهـم الكلـامت ثـم يحـاول الرتكيـز عـىل التصـوير 

رى برسعـة والذي بالعادة يكون عبارة عـن صـور مختلفـة تعـرض الواحـدة تلـو األخـ

 ..خاطفة ال ميكن لدماغ الطفل اللحاق بها أو تخزينها وهكذا

حتى تجـد الطفـل وقـد التصـق بشاشـة التلفـاز محـاوًال تتبـع حركـات األطفـال 

 .ورقصاتهم يف ذلك التصوير

 بعد ميض أشهر من هذه الحالة يالحظ عىل الطفل الرتكيز املبارش عـىل الشاشـة 

اض تشتت يف االنتباه ملا هـو خـارج شاشـة التلفـاز وعدم النطق وقد يرافق هذه األعر

 .وإطالق رصخات بني الفينة واألخرى وفرط يف الحركة وعدم اإلندماج مع محيطه

فلوحظ يف السنوات األخرية تزايد ظاهرة تـعرس نطـق األطفـال إىل سـن متـأخرة 

 .وظهور أعراض طيف توحدي وتشتت االنتباه

عراض هي مالزمة للطفـل الـذي يتعـرض وقد أجمع أطباء التخاطب بأن هذه األ

)  سـنوات3(وبشكل مستمر اىل شاشة التلفاز وبخاصة األطفال ممن هم أقل من عمر 

 .والذين مل يبدأوا تعلم الكالم بعد

وهنا ليس املقصود االمتناع عن تعريض الطفل لجميع برامج التلفاز ولكن انتقاء 

 يف تعلـيمهم أسـامء األشـياء ما يناسب عقل الطفل فهنـاك بـرامج لألطفـال متخصصـة

حولهم ال تلك التي تعرض أغـاين أو أناشـيد متواصـلة ال تسـاهم إال يف صـمت الطفـل 

 .وإبعاده عن محيطه
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ادعـت األم " روح شوف مني بيخبط لو طنط فالنة قولها مامـا مـش هنـا"

مامـا عـايز أروح «ذلك ألنها ال تحب تلك الشخصية فتحاول الهروب منها 

ًادعت األم ذلـك ألنهـا متعبـة جـدا وال » املالهي مقفلة اليوم يا حبيبي: ألما.. املالهي 

 .رغبة لها بالعودة إىل املدينة

كان بإمكان هذه األم أن تعرتف لولدها بأنها متعبـة لـيك تؤجـل زيـارة : الصواب

ًلكن الطفل ال يحس بتعب أمه، فهو ليس قادرا بعـد عـىل وضـع نفسـه . املالهي للغد

 .مكان اآلخرين

قـد تقولـون يل إن هـذه . ِوال تضعي يف ذهنك أنـك تكـذب لتتفـادى نوبـة بكـاء

ًينقـل الكـذب شـعورا بـاإلحراج واالنزعـاج ! الكذبة ال عاقبة لها، لكن هذا غـري مؤكّـد

والذي يالحظه الطفل مع مرور الوقت وعند زيادة وعيه فإذا رمبا يكتشف مـرة أنـيك 

 .تكذبني

ة وتنتقل السلوكيات السلبية إيل الطفل كام يراهـا الطفل يتعلم بالتقليد واملحاكا

ويسمعها ينفذها دون وعي، فهو شاهد موقف حي أمامه أن األم تكذب لتهـرب مـن 

فيستخدم الطفـل الكـذب كحيلـة أو .. موقف ما أو تتفادي التعرض لضغط أو عقاب 

 .وسيلة للهروب كام رأي من حوله يستخدمها

ًونعلـم جيـدا أننـا مراقبـون متـام املراقبـة ألن فيجب أن نكون خري قدوة ألبنائنا 

األطفال لديهم حس عايل عيل تفهم وأدراك املوقف مبنتهـي الشـفافية والـذكاء فنجـد 

طنط "الطفل يتعامل برباءة عند رؤية صديقتك أو جارتك التي ال تحبيها ويقول أمامها 

كـن أن تـأيت وقتها سوف تداوي املوقـف بكـذب أكـرب ومي" ماما مش بتحبك وأنا كامن

ًعيل حساب الطفل إرضاء لصديقتك ألنـك يف وضـع محـرج ال يـالم عليـه مـن البدايـة 

أحريص عيل شخصيتك أمام طفلك ومن بعدها الضيوف واألقارب حتي تضعي نفسـك 

 .يف مثل ذلك املوقف
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كفاية رسم عـيل الحـائط والكـرايس وكـل مكـان يف البيـت هرمـي األلـوان "

 ..الجملة تسبب أحباط كبري للطفل هذه " وهخليك مرتسمش تاين

أنت شـخبطت / عندما يقوم الطفل بالرسم والشخبطة عيل الثالجة األم: الصواب

 ع التالجة باأللوان شخبطت عيل التالجة ليه؟؟

لو سمحت الثالجة دي بتاعتي وأنا بحب أحافظ عليها وعيل األشـياء الخاصـة يب 

 .ابك املفضلةًكام تحب أنت أيضا أن تحافظ عيل مالبسك وألع

ِوعليك أن تخربي الطفل أن الرسم والتلوين يكون يف الكراسة أو الـورق وأذهبـي 

معه للمكتبة وأشرتي له الورق واأللوان التي يختارها عيل وعـد منـه أال يكـرر الرسـم 

والشخبطة عيل األثاث والحائط وعندما يلتزم بالوعد ويقوم بالرسم عيل الورق كافأيه 

ه وعلقـي الرسـمة يف غرفتـه حتـي يراهـا ويـري أن ذلـك السـلوك وشجعيه أمام والـد

 .مرغوب فيه فيكرره مرة أخري

فلو علمت فوائد الرسم ألرصتـم عـيل تعلـم أطفـالكم الرسـم ومامرسـة هوايتـه 

 :فيمكن تلخيص الفوائد الناجمة عن استخدام الرسم مع األطفال فيام ييل

   يعيش يف ظلها الطفـل، واألشـخاص التعرف عىل شبكة العالقات االجتامعية التي 

 .املؤثرين يف حياته

    التعرف عىل األلـوان وعالقتهـا بالطبيعـة والحيـاة االجتامعيـة املحيطـة، ودالالت

 .استخدام األطفال يف رسومات الطفل

   تنمية روح الخيال عند الطفل. 

   تفريغ الشحنات االنفعالية السلبية كالغضب والعدوان والخوف. 

   وسيلة للتعبري والتواصل مع اآلخرين عند األطفال االنطوائيني. 

   التعرف عىل الحالة التي يعيشها الطفل أثناء الرسم كالخوف والغضب والقلق. 
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أنـا تعبـت وزهقـت منـك ومـن عاميلـك ومـش قـادرة "األم أمام طفلهـا 

يأيت علينـا لحظـات انهيـار مـن التعــب ومـن كـرثة الضـغوط   " استحملك

 ..شاكل ونردد تلك الكلامتوامل

عنـدما ال تعجبهـا ترصفاتـه ويرتسـخ فعـالً يف : تخاطب األم طفلها دامئا: الصواب

 "أنها بالفعل غري قادرة عيل التحمل: "عقلها الباطن

وأول من يدفع مثن هذه املشاعر هو طفلها فعندما يسألها تتأفف وهـي تجيبـه 

ًطلبـه وعنـدما يلعـب محـدثا ازعاجـا وعندما يطلب منها املساعدة تتذمر وهي تلبي  ً

ًتنهره وتطلب منه التوقف وعندما يرتكب خطئا بسيطا فسينال العقاب بال تفاهم ً. 

وبذلك تصبح الحياة عقاب قايس عيل األم والطفل فكال منهام ال يستمتع بالحياة 

، الـلــهوبأجمل لحظات، هي كونها أم ولديها طفـل تحبـه وطاملـا كانـت تتمنـاه مـن 

 .ل يشعرب القهر والظلم وتضيع سنوات الرباءة والتمتع بطفولتهوالطف

قـويل بـدالً . ِفعليك أن متلئ قلبك بااليجابية فأنتي أقوي مام تظنني والصرب يزينك

 .من ذلك نا ساتحمل وسأصرب ألجلك لتصبح كام أحب وأكرث

ًفيجب أن تفصيل متاما مشاكل وضغوط الحياة بعيدا عن أطفالك وخصيص جـزء  ً

ِالوقـت لتتمعتـي فيـه مبامرسـة أي هوايـة لـك أو الخـروج والتنـزة ألي مكـان أو مـن 

ِاـلـذهاب لزـيـارة ـصـديقة باالختـصـار ـمـاريس أي يشء محـبـب ـلـك حـتـي تفرـغـي ـكـم 

ِالشحنات السلبية املشـبعة بـداخلك وتعـودي إيل املنـزل وإيل أطفالـك ولـديك طاقـة 

 .متجددة تسعدي أطفالك ونفسك بها

36



 46

 الواجب مافيش تلفزيون وال لعب ع الكمبيوتر بعد ما لو معملتش: األم"

ـلـو عمـلـت ـشـقاوة ومقـعـدتش ـمـؤدب ـمـافيش مـصـيف وال "أو " تخـلـص

هي جمـل بهـا أمـر وتهديـد وتحديـد لقـرار قـد أخـذ " هرنوح للبحر وتلعب ع الرمل

بالفعل ولكن يف الحقيقة هو غري ذلك، فقد يعند الطفل وال يقوم بتنفيذ الطلب الذي 

 ...ويجد أن األم ال تنفذ تهديدها وال القرار الذي أخذته وهنا تكون املشكلة وجه إليه 

 وان نقول ما نقـدر -علينا ان نلتزم مبا نقول سواء ىف الثواب أو العقاب : الصواب

عىل تنفيذه وان ال نقول امور ال نقـدر عـىل تحقيقهـا ألن الطفـل يـرتبط يف ذهنـه أن 

 .ماما تقول وال تنفذ

 بسيط وسهل ال أفعل وهـي سـوف تفعـل وبالتـايل يسـقط عنـك ويري أنه يشء

الصدق وتنفيذ العقاب وبالتايل ال يخاف وال يضع له حد عند فعله لسـلوك الخـاطيء 

 .بعد ذلك

فعندما تعد طفلك بيشء ما عليك أن تنفـذه حتـي يـري فيـك الصـدق ويثـق يف 

ك وأذكـر لـه كالمك وإذا مل تسمح لك الظروف ولن تستطيع تنفيذه أعتـذر مـن طفلـ

 .األسباب وهو سوف يقدر ألنك احرتمته وتعاملت معه بصدق

ًعليكم تنويع العقاب واملحفز أيضـا فعنـدما تعاقـب أبنـك كثـريا بالحرمـان مـن 

التليفزيون مثالً فيخلق هو بديل أخر يتمتع به بدالً من التلفزيون حتي يثري استفزازك 

 .أكرث ويشعرك أن العقاب ال يفرق معه يف يشء

أرضيب تـاين "ام نري ونسمع من األطفال التي تعنفه والدته وترضبه فيقول لهـا ك

. فذلك ألن العقاب فقد قيمته وأصـبح يشء هـني عليـه مهـام كـان مـؤمل" موجعتنيش

ًوأيضا التحفيز بنفس اليشء لفرتة طويلة ومكافئته به يشعره أنـه متـوافر لديـه دومـا 

ِلوك الصـحيح يبـدأ يـتاليش هنـا عليـك أن وهو ال يحتاجه فيبدأ يف عدم الطاعـة والسـ

 .تنوعي يف املحفز واملكافأة
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الطفل رشب اللنب وترك الباقي عيل الطاولة األم يا حيوان رجع اللـنب مكانـه 

ليه يا مامـا .. األم ال .. الطفل ماما عايز ألعب باللعب شوية "أو " يف الثالجة

ًريا ما يهاج وينقد األمهات أطفـالهن دون كث" األم قولت الالالالال يعني ال.. عايز ألعب 

 .سبب واضح والطفل ال يعي ما سبب الرفض أو سبب االنتقاد

كرثت النقد والهجوم والرفض يكون سلوك العنـاد وال متـرد والعدوانيـة : الصواب

 .ًعند الطفل يوما بعد يوم

جـة، ِيف أول موقف كان عليك أن تقويل لطفلك اللـنب يتلـف إذا مل نضـعه يف الثال

ِفأنت هنا وضحتي السبب وراء طلبك وتربمجي عقل الطفـل عـيل تكـرار الفعـل مـرة 

 .أخري بعد ذلك

وهي طريقة توسع خياالته وتكسبه القدرة عيل حل املشكالت وتحليـل املوقـف 

 .عندما يتقدم يف العمر

ِأما يف املوقف الثاين كان عليك أن توضحي له سبب رفضك حبيبـي للعـب لـيس 

نتهي من تنظيف البيت سوف أدعك تلعب كـيفام تشـاء ولكـن عـدين أن األن عندما أ

ِتجمع ألعابك يف الصندوق وتضعها يف مكانهـا، فأنـت هنـا احرتمتـي طفلـك وأعطيتـه 

األسباب التي تجعله يقتنع ويتعلم الصرب أيضا وااللتـزام ويشـارك يف تحمـل مسـئولية 

 .نظافة املنزل

بأنه غري واثق يف نفسـه وشـخص ضـعيف غري أن كرثة اللوم والنقد يشعر الطفل 

الشخصية سهل قيادته دون التفكري يف صحة أو خطأ رأيه، فقد تعلم منذ طفولته عيل 

 .يشء األخر هو من يقود وليس هو له رأي يف أفعاله أو ترصفاته
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هـرتوح املدرسـة : األم.. ماما أنا مش بحب املدرسـة مـش عـايز أروح تـاين "

فـدامئا نـرتك "  يقولوا عليك جاهل ومش متعلمغصب عنك أنت عايز الناس

 ..السبب األسايس ونحرص أنفسنا والطفل يف نظرة الناس ونظرة األقارب وغريها

عندما يقول الطفل تلك الجملة فهو صادق فال تستهني مبشاعره الربيئة، : الصواب

فأبحث عن األسباب وراء هذا الشعور فيمكن أن الطفل يتعرض لحرمان مـن مامرسـة 

 .أنشطته وهواياته وأن املدرسة هي كل يشء يف الحياة

أو تعرض الطفل للعنف داخل املدرسة سواء من املعلـم أو مـن زمـالؤه وهـو ال 

 .يعرف كيف يدافع عن نفسه ويشعر أنه مهان

أو عدم أهتامم األهل بالطفل وبفكرة التعليم من الجانـب األسـايس فهـي فكـرة 

 .ب فقطثانوية لتزين أمام الناس واألقار

ضعف السمع والبرص أو قلـة / أو عدم معرفة األهل مبشاكل الطفل الصحية مثل

 .الذكاء

ِفعليك أن تبحثي يف املشكلة األساسية وراء تفـوه الطفـل بتلـك الجملـة حتـي ال 

 .تهمليها وتكون لديه عقدة ومشكلة نفسية من العلم والتعليم

فصال والطالق بني الوالـدين أو قد يكون هناك مشكلة بداخل األرسة نفسها كاالن

وأثبتت العديد من الدراسات انخفاض مستوي الطالـب والتحصـيل الـدرايس لـه بعـد 

تعرض الوالدين ملشاكل أدت لالنفصال ومن هنا يبدأ الطفل كالحلقة التي تسقط مـن 

عقد ال يشعر بسقوطه أحد ألن الوالدين يف مشاكل وخالفات مستمرة فيكون رد فعل 

ويكـون " أنا ال أحب املدرسة ال أريد الـذهاب"ري كلفت انتباه لوالديه الطفل الالشعو

من خلفها أشعورا يب ال تـدعوين أعـاين مـن جـو املشـاحنات وعـدم االسـتقرار واألمـان 

 .معكم
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مافيش إال الشبشـب جنبـي لـو معـرفتش تحـل .. حامر .. أنت مبتفهمش "

ب واملذاكرة مـع وهكذا األسلوب الشهري لحل الواج" الواجب وركزت كويس

 ..درس يف النكد والرضب واإلهانة .. األطفال 

. إهانة الطفل يف أنه مل يستوعب أثناء املذاكرة هو عقاب يف غـري محلـه: الصواب

 فكيف ندعوه بصفة سيئة ونرضبه ثم نطلب منه الرتكيز معنا؟

ًطبيعي جدا أن ال يفهمنا من أول مـرة وأال يعطـي تركيـزا كـامالً ولكـن صـدورنا ً 

أصبحت ضيقة تجاههم وأصـبحنا نضـع العيـوب فـيهم فنقـابلهم بالوجـه العبـوس يف 

ًاملذاكرة نحكم عليهم وعلينا باملعاناة كن بشوشا ومنصفا فطفلـك مـيلء باإليجابيـات  ً

طفلـك يحتـاج التحفيـز أكـرث مـن العقـاب أثنـاء املـذاكرة . وإن بدي لك عكـس ذلـك

زيد فيشعره بالهدوء والرتكيـز ويبعـد فالتحفيز يقلل من عصبيتك ويشجع عيل بذل امل

امللصـقات والهـدايا / عنه القلق والتـوتر فـال تـنيس اسـتخدام املحفـزات مثـل النجـوم

 ...البسيطة والعبارات الجميلة وغريها 

زي شـوفتوا عمـل ايـه برافـو ... يلزم تشجيع خارجي من األب أو الجـد والجـدة 

ل جدا ويجب أن تتفقي مع معلمة برافو حتي لو وحش الن اإلتقان هيأخذ وقت طوي

يف املدرسة انك سوف تحرضين لها لعبة أو هدية تعطيها البنك عيل انها مـن املعلمـة 

نفسها تشجعه بيها يف املدرسة وتقول لـه لـك عنـدي مفاجـأة جميلـة أوي امـا تـذاكر 

 .وتكون شاطر يف البيت واملدرسة

مي للمذاكرة وال يتغري الي الثبات عيل مبدأ ونظام يعني الزم يبقي فيه ميعاد يو

 .سبب
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الالالال أنـا عـايز .. حبيبـي بـس أنـت تعبـان وسـخن .. ماما عايز شكوالته "

أغـلـب " ـخـالص ـخـالص أتفـضـل الـشـكوالته.. وعـيـاط ورصـيـخ .. ـشـكوالته 

مبعرفش أرفضله طلب بخاف يعيط يجرح حنجرته وال يتعب وال "األمهات تردد كلمة 

 ".يطلع محروم

ستطيع والديه أن يرفضا له طلب فقد كانا مينحنان طفلهام كل يشء مل ي: الصواب

يعطيانه بال حدود ويستجيبان له بال ظوابط وكأن من مهامهام اضحاك طفلهـام فقـط 

ًأو الحرص عيل عدم رؤيته باكيا فتعلم منهام أن الحياة تسري هكذا فأصبح ال يوجد يف 

تكاليـة واألنانيـة كانـت ترصفاتـه قاموسه يشء اسمه الصرب وال ظـبط الـنفس وإمنـا اإل

 .أصغر من عمره وكانت شخصيته تنمو لكن ببطء

فعليكم أن ال تستجيبوا لكل طلبات طفلكام فسوف يأيت وقـت غصـب عـنكام ال 

تعرفوا وال تستطيعون تلبيات تلـك املطالـب بعـد أن أصـبح ال يقـدر الظـروف ويـأمر 

 .فيطاع فتصبح مشكلة كبرية جدا يف فرتة املراهقة

 ماذا وأن أخطأ الوالدين بالفعل ويريدان تصحيح املسار؟

فعـلـيكم أن تتـجـاهلوا بـكـاؤه مـهـام ـصـعد املوـقـف وـبـدء ـبـالرصيخ والعـنـف ال 

 .ِترتاجعي عليك أن تعديل تلك السلوك

فكل سلوك يبـدأ صـغري ثـم يـزداد حدتـه عنـد تجاهلـه أو عنـد االنصـياع وراءه 

لوك لينال الطفل رد الفعل الذي يحصـل ومجارية املوقف ونحن هنا نعدل فيزداد الس

 .عليه كل مرة وعندما ال يري ذلك يبدأ السلوك ينطفي ويهدأ ويتاليش مع الوقت

ًولكن يجب أن نثبت يف فرتة تعديل السلوك ال يجدي نفعا عندما أبدء وأتجاهـل 

ًيف رفيض ليشء ما ولكن ألين وسط الناس أو مشغولة حاليـا فـأقطع العـالج والتعـديل 

تجيب له فهنا سينهار ما سرينا إليه من خطوات وما حققنـاه مـن تيغـر يف سـلوك واس

 .الطفل
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ال ... مش معايا فلوس .. نزل أيدك مافيش لعب .. ماما أنا عايز اللعبة دي "

" اتلم هتفـرج عليـا النـاس قولـت معـيش فلـوس.. ماليش دعوة انا عايزها 

ًوتضعف األم وتشرتي اللعبة حفاظـا الطفل يرمي نفسه عيل األرض يف السوبر ماركت 

 ...عيل مظهرها أمام الناس 

قبـل الـذهاب اىل . ال تسـتلم فقـط ألنـك ترغـب يف أن يسـكت طفلـك: الصواب

التسوق، قل لألطفال بأنك لن تشرتي الشوكوالته وال األلعاب يف هذه الرحلة للتسوق، 

ون مـن التجربـة األطفال يتعلمـ. وبأنك لن تتسامح مع أي ترصف خارج عن السيطرة

 .وإذا عرفوا نقطة ضعفك فسوف يستخدموها ضدك دامئا

قد يبدو وضعك محرجا أمام األشخاص اآلخرين عندما يبـدأ طفلـك برضب رأسـه 

أنـت تحـاول تربيـة أطفالـك لـذا ال تهـتم ملـا يقولـه أو يفعلـه . أو االرمتاء عىل األرض

 .اآلخرون

 !ة الضعف والخجل يف عيونكتخيل ما ميكن أن يفعله بك الطفل إذا شاهد نظر

ًإذا قـمـت مـسـبقا بتهيئـتـه يف أن ال   يـسـتطيع الطـفـل أن ـيـتخلص ـمـن الغـضـب 

ِفعليك ألن تخرب طفلك أننا سوف نذهب للسوق لنشرتي مالبـس وأكـل لكـن يغضب 

هذا يساعده يف أن يقتنـع بكالمـك أكـرث فـإذا شـاهد اللعبـة التـي  لن نشرتي األلعاب

 .يحبها

ك تدربه عيل التحكم يف مشـاعره تعامـل مـع الغضـب قبـل لن يغضب عالوة أن

 .وقوعه ولن يقع

فإذا حدث ومتسك الطفل بلعبة ما عليك أن تعده بأنك سوف تذهب معـه مـرة 

أخري تشرتيها له يف يوم أخر وعليك أن تفي بوعدك له حتي يثق يف كالمـك وال يكـرر 

 .املوقف مرة أخري ويعتقد أنك كذبت عليه يف املرة السابقة
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أيل يرضبـك أرضبه سامـع متسبش : األم.. ماما يف ولد يف املدرسة بيرضبني "

 ".حقك الزم ترضبه

كثري منا يسمع هذه الجملة من بعض األمهات وهناك أمهـات أخريـات حـائرات 

بني أجعل من طفيل شخصـية عدوانيـة يـرد العـدوان بعـدوان مامثـل أم أجعـل منـه 

 . ته بنفسهشخص سلبي ضعيف ويفقد مع الوقت ثق

هو تعلمي طفلك كيف يرد العنف عنه بـدون أن يصـبح عـدواين أو أن : الصواب

 .يتامدي بالرضب والعنف عيل زميله

فبذلك يصـبح الطفـل عنيـف وعـدواين وكـل ترصفـات يف العـام مليئـة بـالعنف 

والعدوانية مع أخوته مع زمالؤه الغري موجهني له بـالعنف تصـبح نظريـة عامـة وهـو 

وكأنـه ترصيـح عـام مطلـق بالسـامح " أيل يرضبـك أرضبـه"ًعا لكلمتك لـه يطبقها إتبا

 .بالعنف

أن تعرض الطفل ملضايقة يومية من زمالئـه بهـذه الصـورة املسـتفزة قـد يصـيبه 

باإلحباط واالكتئاب وهناك أسباب تدفع األطفال ليكونوا عدوانيني مع غـريهم فهـؤالء 

ن أفـراد العائلـة يعـربون عـن غضـبهم األطفال يتعاملون بهـذه الطريقـة يف املنـزل وأ

بالرصاخ والسباب، فيعتاد الطفل ذلك ويتعامـل بـنفس الطريقـة مـع زمـالءه دون أن 

يرى أنه يضايقهم كام أن هذا الطفل يعاين فقدان الحب والحنان من املقـربني خاصـة 

 .األهل

زل ِفعليك أن تنصحي طفلك بأن يخرب املدرسة أو األخصايئ أو حتى يخربك ىف املنـ

عن وجود زميل له يضايقه، فأنصحيه أن يتفـادي األمـاكن التـي يتواجـد فيهـا الطفـل 

العدواين وانصحه أن يصاحب األطفال الجيدين مثله وأخربه أيضـا أن ال يظهـر مشـاعر 

الضعف أمام الذي يعتدي عليه بالرضب كالبكاء أو العصـبية حتـي ال يسـتفزه ويكـرر 

ِا رأى طفلك أحد أصدقائه تتم مضايقته مـن قبـل الرضب ألنه أشعره بقوته وعلميه إذ

 .طفل عدواين
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.. ماما هو بابا مبقاش يجي البيت ليه يلعب معايا ومبقتش أشوفه وال مرة "

بابـا "أو " أنت أنيس بابا دا نهايئ دا كان بيرضبني شوفته أزاي دا مش بيحبنا

ح تعيش مـع واحـد ماما سبتك ومشيت عشان ترو.. ماما وحشتني أوي . أنا عايز ماما

لألسـف دا رد الفعـل الطبيعـي بـني أي زوجـني أنفصـلوا " تاين ومبقتش عيزاك خـالص

وبيكون نفس الرد مـع أخـتالف بعـد الكلـامت التـي تبشـع صـورة األب أو األم حتـي 

يضمن الطرف الذي يتحمل مسؤلية الطفـل أنـه يحبـه ويكرهـه الطـرف األخـر الـذي 

 .يسبب أزعاج وضيق له

 الكلـامت أشـكل عقـدة كبـرية عنـد أبنـي ال ينحـل مبـرور الـزمن بتلك: الصواب

 .بالعكس تكرب وتؤثر عليه يف اختيار رشيك حياته سواء كان رجل أو امراءة

فعليك أيها املريب أب كنـت أو أم أن تتعـاملوا مـع املوقـف بعقالنيـة وال تضـعوا 

اب أي طـرف األطفال كحائط عازل بينكم وبني الخصم األخر فيجب أن تعلمـوا أن غيـ

 .من أطراف األرسة وهام األب أو األم يؤثر بالسلب عيل نفسية وسلوكيات الطفل

فعليك أن تعوض غياب األب أو األم لشكل ما تحمل معاين الكلمة مـن تعـويض 

واهتامم وال تذكر سلبيات الطرف األخر حتي تنال حب الطفل وتضمن كرهه ألبيـه أو 

 .ألمه

 لكل األقارب واألصدقاء أن ال يذكرون األب أو وعليك أن تعطي تعليامت مشددة

األم بـقـبح أو ـبـأي يشء ـسـلبي فيـجـب أن تـحـافظوا ـعـيل ـصـورة األب أو األم يف نـظـرة 

 .الطفل بكل حب وتقدير

ال داعي أن ترحموا الطفل من حضن أمه وأن يراها ويقيض وقت معاها حتـي ال 

تبعـدي أيهـا األم طفلـك عـن ًيكرهكم جميعا ألنكم كنتم السبب يف ابتعاده عنهـا وال 

ِأبيه بحجة سوء خلق األب وما إيل أخره فالطفـل لـه حـق عليـه وعليـك أن تخصـيص 

 .وقت لزيارة األب ألبنه أو للخروج الطفل معه ويقيض معه يوم كامل
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لـو عرفـت انـك بتكلمـه مـش .. متصاحبش الولد أيل أسمه يوسف تـاين "

 "هيحصلك طيب

ًأنت مل تحبيه يوما وال تحبي قربه مـن ابنـك لـن لو إبنك عنده صديق : الصواب ِ

معظم سلوكياته سيئة وتخيش عيل ابنك أن يكتسبها منه فليس من الصواب أن تطلبي 

 .منه أن يقطع عالقته بيه

 .ألن يف نهاية املطاف ىف صديقه ويحبه وكالمك يجعله يتمسك به أكرث وأكرث

 بـالتقرب مـن صـديقه فأسهل طريقة للحفاظ عيل ابنك من صـديقه أن تقـومي

ًوتسمعي كثريا عنه من ابنك وتقومي بعزومته يوما يف البيت واجليس معهـم تـافتحي  ً

موضوع للحوار حتي تتعريف عيل طريقة تفكريه ومن هنا سوف تعلمي كيف تحصني 

 .طفلك من سلوكيات صديقه السلبية

ة البنـك ً اخرجى معاهم وحاويل تراقبى سلوكه عن قرب وديامئا ابدا كوين صديق

ِحتي يثق فيك ويحيك لك كل يشء يدور بينه وبني صديقه ِ. 

ًالصديق يف حياة ابنك يشء أسايس ورضوري جدا فهناك أباء يشكون أن أطفـالهم 

ال يعرفون كيف يكونـون صـداقات وعالقـات مـع اآلخـرين ويبـدأون يف وضـع خطـة 

كـون لجذب اآلخـرين ألطفـالهم فـام بالـك بـأن طفلـك شـخص اجتامعـي يحـب أن ي

ِصداقات فهذا يشء رائع عليك أن تنميه وتحفزيه عيل ذلك وتنصـحيه عـن بعـد بـدالً 

من نصحه باالبتعاد والكره شخص ما لعدم موافقتك عيل سلوك يسلكه فقط انصـحي 

 .طفلك ونبهيه وأن يبقي عيل حذر دائم منه

يكـرب أبنـك عـيل هـذه املقولـة "ًفمن أصطفي خليل بال عيب عاش ومات وحيدا 

ً متاما أنه ليس هناك اشخاص كاملة ولكن نحن نسعي لتحسني من أنفسنا ومـن فيعي

 .غرينا
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أو ..." عارفه يا تيتا ماما انهارده اتخنقـت مـع بابـا وقالتلـه كـذا كـذا كـذا "

املشهد يف سوبر ماركت األم بتحاسب الكاشري والطفل عمـو انـا عنـدي زي "

األم " هتاخدوا عشان مش بكلم خالتـكالقلم بتاعك خالتو جبتهويل وماما قالتيل مش 

بيكون رد فعلهـا رضب عـيل وجـه الطفـل أو فمـه واخـرس يـا قليـل األدب الكـالم دا 

 ..مينفعش أقوله لحد والطفل بيكرر السلوك تاين 

يجب أن تعريف السبب وراء إفشاء الطفل ألرسار البيت هل هو فضـول : الصواب

 .ا الطفل ليس السبب يف إفشاء األرساراآلخرين الكبار من األقارب واألصدقاء؟ فهن

ِأم أنت السبب فرياك الطفل دامئا تتحديث عن اآلخرين أمامه مـع األقـارب بسـوء  ِ

ِأو برثثرة ال يجب أن تحيك فيها أمامه هنا أنت السبب وعليك أن تتحكمـي يف كالمـك  ِ

 .مع اآلخرين أمام طفلك ألنك قدوته التي يقتدي بها

ًخرين بسوء أمام طفلك أبدا، وتعودي وعـودي صـغارك من هنا ال تتحديث عن اآل

عىل عدم البوح بأرسار اآلخرين أو الحديث عنهم فعفوية األطفال قد تسبب مشكالت 

 .للوالدين إذا ما أفىش الطفل مشاعر أهله تجاه شخص ما

ًوعليك أيضا أن ال تخفـي عـن الطفـل كـل األمـور العائليـة فتشـعريه بالفضـول  ِ

نقلها، بل األفضل إشعاره بأهميتـه وقيمتـه واحرتامـه، مـع تعليمـه ويحاول معرفتها و

 . أهمية كتامن الرس

يف املقابل عليك تحديد نوعية األرسار وهـي العائليـة وعـدم نقلهـا ألحـد خـارج 

ًاملنزل بينام عليه أن يكون منفتحا معك ومع والده وال يخفـي عـنكام أي يشء يتعلـق 

وهذه النقطة شديدة األهمية حتى ال . ألم واألببه وأنه ليس هناك أرسار تخفى عن ا

يتعرض طفلك لتحرش أو تنمر أو أي اعتداء ويتصـور أو يجـربه املعتـدي عـىل كـتامن 

 .ًاألمر باعتباره رسا
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أب يدخل عيل ابنه املراهق وجده يشاهد أفالم إباحية رد فعل األب أنـت "

 ".لكارثةبتعمل ايه يا قليل األدب ورضب مربح وكل البيت بيعرف ا

مرحلة املراهقة هي من أكـرث مراحـل تطـور األبنـاء وتغـريهم صـعوبة : الصواب

وتبـدأ يف هذه املرحلة حدوث املشاكل السـلوكية التـي يشـكو منهـا اآلبـاء كالتـدخني 

 .والعادة الرسية واملواقع اإلباحية واملخدرات

واعظ، فقـط فعليكم أن تبقوا هادئني وتجنب االتهام واالحتقار واملحـارضات واملـ

ًاستعد للمناقشة حتي تكون يف الحالة الذهنية املنفتحة واملناسـبة للحـوار ودامئـا كـن 

صادق معه وتجنب الكـذب عليـه أو اختبـاره لـرتي مـاإذا كـان سـيخربك الحقيقـة أو 

املوضوع متادي ألكرث من ذلك أم ال لكن أخربه برصاحـة أنـك علمـت أنـه شـاهد كـذا 

 .وكذا

ن كثريين من األشخاص عيل األنرتنت يستهدفون املراهقني واجلس معه وأفهمه أ

واألطـفـال مـسـتغلني فـضـولهم واـهـتاممهم بالرومانـسـية والـجـنس وعلـيـك أن ال تـلـوم 

املراهق وتعنفه فهو ضـحية ولـيس الجـاين واتفـق معـه عـيل مجموعـة مـن القواعـد 

 بها وعليك أن الخاصة بتصفح اإلنرتنت والتلفزيون وعيل عواقب االلتزام وعدم االلتزام

تكون املعلم واملجيب لكل تساؤالت املراهق وال تخبي عنه يشء حتـي ال تثـري فضـوله 

ويرص عيل االستمرار والبحث يف ذلك الطريق وحاول بقدر اإلمكان أن ال تـدخل معـه 

 .يف رصاع قوي فحتام ستخرس فاالحتامل األكرب أنه سيتمرد أو يكذب عليك

ئه والتعرف عليهم عرب اإلنرتنت حتي تتعرف عيل وتقدم بخطوة االهتامم بأصدقا

 .اهتاممتهم وأفكارهم
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خالص خالص "أو موقف تاين " الطفل الالال مش هقول.. قول أسف ألخوك "

 ".األم ال أنت بتقول أسف وترجع تكرر الغلط.. يا ماما أسف أسف 

ن أي وال تدعه يـردد الكلمـة دو) أنا أسف(أن ال ترغم طفلك عيل قول : الصواب

مسئولية أو شعور باألسف والندم ملا بدر منه فقط تعلم أن هذه الكلمـة يعفـي عنـه 

 .ِعقاب ويهديك فريدد الكلمة كهروب فقط

ًعندما نجرب الولد عىل االعتذار، وهو ال يشعر بالندم والخطأ لن نجدي نفعا مـن 

ينة ذلك بل عىل العكس من ذلك سيجعله هـذا اإلرغـام عـىل االعتـذار يشـعر بالضـغ

: والكرهيه من الشخص الذي سيعتذر منه وسـيحكم عالقتـه بـه ويشـعر بيشء واحـد

 .اليشء الوحيد الذي أنا آسف عليه هو أنهم عرفوا مبا فعلت

 : فلنتعلم كيف نعلم أطفالنا االعتذار

علينا ان نقيض بعض الوقـت ملسـاعدته عـىل رؤيـة وجهـة نظـر الشـخص الـذي  -1

 .أزعجه أو أهانه

 .نسأله إن كان ما حدث معه، يستحق ردة فعله تلكعلينا أن  -2

 .علينا ان نعلمه االعتذار بالطريقة املناسبة ومن قلبه ال من شفتيه -3

بهذا األسلوب نتعلم أن نحرتم عقـل الطفـل وشخصـيته فـريي أنـك تحرتمـه فهـو 

 .ًيحاول جاهدا عيل تبادل نفس االحرتام معك حتي ينول رضاك عنه

  نفسه هل أنت تري أنك رايض عام فعلت؟ًوأيضا تحكم الطفل يف

فينظر الطفل إيل املوضوع بجانب املسـئول والحـاكم عـيل نفسـه ولـيس بنظـرة 

 .املدافع عن نفسه الذي يريد أن يربر ويزيل عن نفسه الخطأ
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"  ربنـا يخـدك- هكرهـك - هموتـك- هقطعـك - هـذبحك-هكرس راسـك "

الها وال تعلـم أن مثـل هـذه الكلامت ترددها األمهات دامئا عيل مسامع أطف

 .الكلامت يؤثر بشكل خطري جدا يف نفسية الطفل

هذه العبارات عندما نقولها وقت الغضـب لطفلـك فأننـا نـريب أطفالنـا : الصواب

عيل كراهيتنا ونحولهم إيل أشخاص عدوانيني يحبون األنتقـام ونالحـظ عـيل أثـر ذلـك 

لعاب أمامه ويعنفهم بالكلامت انطباع منعكس عيل ألعاب األطفال فريصص الطفل األ

ًالتي تقولها األم لطفلها وتخريب يف األلعاب بل يقومون بذبح الدبدوب بالفعـل تـأثرا 

 .بالكلمة التي تقولها األم

فالطفل له ما يقال وال يعي أو يجسد املشـهد أمامـه ويرتجمـه عـيل أنـه تهديـد 

شـكوي املسـتمرة مـن فقط وال نفذ فيقوم هو بتنفيـذه ونالحـظ عدوانيـة الطفـل وال

 .تخريب وتكسري األشياء من حوله

ِفيجب عليك أن تسيطري عيل انفعاالتك وعصبيتك واالنفراد بنفسـك فـرتة عنـد 

 .حدوث املشكلة حتي تهديئ وتخرجي ألطفالك تحيل املشكلة مبنتهي العقل والهدوء

التهدـيـد يخـلـق روح ـمـن العدوانـيـة وـحـب االنتـقـام عـنـد الطـفـل ويـفـرغ ذـلـك 

اس يف اي يشء يخص املهدد له كاألم التي تقول لطفلها هكرسك، يذهب الطفـل اإلحس

 .إيل املوبيل الخاص بها أو علبة املكياج ويكرسها لها حتي ينتقم منها

ال يظن اآلباء أن الطفل يفعـل ذلـك عـن عمـد وبقصـد منـه ال العكـس صـحيح 

م التـي تهـدده الطفل يفعل ذلك بشكل ال شعوري فيخزن العقل الالواعـي كلـامت األ

بها ويشعر باالهانة وتحقري الذات أمامها وأمام نفسه ويحاول أن يحسن صـورته أمـام 

 .نفسه فيفعل تلك الترصفات
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أنـت .. ماما أنا عمل بيت كبـري نعـيش فيـه أنـا وأنتـي وبابـا األم .. الطفل "

 ".بتعرف تعمل حاجة هو أنت بتذاكر وال فالح إال يف اللعب وبس

ا ابنك يقول لك انا هاعمل كـذا، وانـت عـارف أو فـاكر انـه مـا وقت م: الصواب

 إسأله ليه عايز يعمل كده؟ وازاي؟. إسمع منه. يقدرش

 .؟ اتأكد انك فاهمه صح وانه هو نفسه فاهم صح.......طيب انت عارف "إسأله 

ملـا "، "أل طبعـا ده خطـر"، "مش هتقـدر"، "مش هينفع"إلن لو كان اول رد ليك 

 .، أو إنك تضحك عليه أو تتجاهله"مذاكرتك األول؟خلصت "، "تكرب

كل هذا سيوصل له انك غري مؤمن بيه يف الوقت الذي يكون فيه أوالدنا مـؤمنني 

 . أنهم قادرون عيل أن يعملون أي يشء مادام يريدون تحقيقه

من هنا يجب عيل أن أدعم طفيل وأشجعه ولو أن فكرته ميكن بالفعل تحقيقهـا 

ما يكرب يكون سـبايدرمان وال سـبونج بـوب وقتهـا الزم تفهمـه أنهـا لكن بيقول عايز أ

 .شخصيات خيالية غري واقعية أمنا انت ممكن تبقي دكتور أو مهندس أو ظابط

ودامئا التحفيز وترك مساحة للتفكري يف حـل املشـاكل البسـيطة التـي يقـع فيهـا 

 .الطفل تعطيه فرصة للتفكري والتحليل بشكل سليم

ـبـاء بـحـل أى مـشـكلة تواـجـه طفلـهـم ـمـع اعتـقـادهم الـتـام أنـهـم ًدامـئـا يـقـوم اآل

يساعدوهم، وهذا يعترب ترصف خـاطئ، فبهـذا الشـكل ال يأخـذ األطفـال فرصـتهم يف 

التفكري وإبداء الرأي، حتى لو كان غري صـحيح، اجعلـوهم يفكـرون ىف الحلـول، ومـن 

 .املمكن التدخل بنصيحة صغرية للمساعدة

و كان املوضوع غري مهم، فهو بالنسبة لهـم أمـر كبـري أشعروهم باالهتامم حتى ل

 »اختيار لعبة«حتى لو كان بخصوص 
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ـاليمني : األم" ـل ـب ـدك الـشـامل ـك ـأكلش بإـي ـل.. مـت ـه؟ األم: الطـف ـان : لـي عـش

بعـدين بعـدين : ايـه الشـيطان دا؟ األم: الطفـل.. الشيطان ميأكلش معـاك 

 ".فلوس تشرتي لعبةلو صليت وحفظت القرآن هتديك "أو " املهم وحش وخالص

الرتبية بالرتهيب والتخويـف دون وضـع إجابـة للسـؤال تخلـق شـخص : الصواب

يحفظ وال يفهم، فإذا أتت فرصة لتعليم طفلك أصول دينه ال تبخيل وال ترتددي لحظة 

 .فالطفل يرديد أن يفهم ويستوعب وتكرب مداركه وأفكاره

آداب الطعـام واالسـتئذان فكيف تطلبون من أوالدك األلتـزام بالصـالة والصـوم و

 وهو ال يجد إجابة سؤاله منكم ملاذا أصيل؟

 ملاذا نصوم؟ ملاذا أكل باليد اليمني؟ ملاذا عـيل االسـتئذان عنـد الـدخول عـيل أيب 

 وأمي؟

 كلها أسئلة تحتاج إيل إجابة ولو اعتمدتم عيل دور املدرسة أو الحضانة يف تلقني 

 . وال يطبقها ألنه ال يراكم تفيدونه وترضون فضولهالطفل األمور الدينية يأيت إيل البيت

فأبحثوا عن أبسط اإلجابات التي بها يفهم الطفل وأجيبوا عنها ومع مرور الوقت 

 .زود عيل إجابتك معلومة أخري حتي يكرب الطفل وقد رشب أصول الدين

وال يجب الرتبية عيل أصول الدين تكون بأغراض مادية فيأيت عـيل الطفـل وقـت 

ك به ال يصيل ملاذا؟ ليس معي نقـود وأريـد أن أشـرتي أي يشء فيكـرب عـيل هـذا يبتذ

 .الوضع ويري العبادات ما هي إال مكافآت مادية يدخر منها
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 ماما عايز أكل الشكوالته أليل يف التالجة : الطفل"

 ال مش دلوقتي أما تتغدي: األم

 يأخـد يبقـي خـالص خـيل بابا عايز أكل الشكوالته خالص خد كلها أنـا قولـت: الطفل

 ".الولد ينبسط

مثل تلك املواقف تعلم الطفل أن يسري وراء مصلحته دون إحرتام األخر : الصواب

فبذلك يرسخ يف ذهن الطفل أنها ال تلبي رغباته ولكن األب هو الحنون الطيـب الـذي 

ًيستجيب لكل طبيالي فيتجاهل أوامر األم متاما ويعلـم جيـدا أنهـا إذا خالفتـه سـوف ً 

 .تنال عقايها من األب

ب واألم وإذا أخل أي طرف أو أحـل أي طـرف مكـان قطبي الرتبية يتجسد يف األ

الطرف األخر تشوه معنـي األب أو األم يف ذهـن الطفـل، فـرني األمهـات التـي تصـدر 

ًاألوامر واألحكام والقرارات املصريية بدل األب فرياها الطفل دامئـا رجـل البيـت الـذي 

ل األب يقـوم يتحمل املسئولية ويسيطر عيل زمام األمور أو العكس صحيح يري الطفـ

 .مبهام األم فيكرب ويعتاد عيل ذلك ولديه تشوه يف املعاين وتطبيقها الحقيقي

وغياب اي طرف من قطبي الرتبية يؤثر بشكل كبري يف نفسية األطفال فاألم حب 

 .وحنان واألب أمان واستقرار فكل منهام يكمل األخر

شـاركة هـو أسـاس هنا يجب أن نؤكد يف ذهـن اآلبـاء واألمهـات أن التعـاون وامل

الرتبية وليس إلقاء املهام واملسـئوليات عـيل اي طـرف مـن اإلطـراف هـو الصـحيح أو 

 .يجعل عجلة الحياة تسري

ًفالرتبية مسئولية يجب أن يتفق الوالدين سويا يف مشوار الرتبية حتي ال يسـتغل 

 .ديهالطفل الثغرات التي يسهوا عنها الوالدين وتتسبب يف تكون السلوكيات السيئة ل
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 "أنت أزاي تكلم ماما بالطريقة دي؟.. ولد "

 "بنت اتكلمي باحرتام مينفعش تزعقي وتعيل صوتك كدا"أو 

 .ول الوالدنا الكالم ده كتري وبنبقي عايزنهم طبعا يحرتموناأوقات بنق

نحن نريد دامئا ان يحرتمنا أطفالنا ومل تنسأل أنفسنا يف يـوم هـل نحـن : الصواب

 نقدرهم أم أل؟نبادر باحرتامهم و

أو عنـدما " شـكرا"أو " اتفضـل"أو " لو سمحت"ليس من الخطأ أن نقول ألوالدنا 

إذا تريد بالفعل أن يحرتمك ابنـك عليـك أن تبـدأ بنفسـك " أنا أسف"ٌأخطأ أمامه اول 

 .أوالً وتبادرهم باألحرتام حتي يقلدون سلوكياتك

 طفلـك يـري أن هـذا فإذا بتدأت بالرصيخ والعصبية والشتائم طول الوقت فـأن

يشء طبيعي وأن العصبية هي أسلوب الحيـاة فتجـده ال يحـرص عـيل أحرتامـك أو أن 

 .يخفض صوته ويحرتمك أمام الناس

احرتم مشاعرهم احرتم إحاسسهم، ال تقلل منهم أو تهمشهم وكأمهم يشء مل يكن 

 .وال تأخذ برأيهم يف الكثري من األمور فهذا يصعد عدم احرتام الطفل لك

ًُال من فرض عواقب عليه، سـاعديه يف التوصـل لنتيجـة تؤكـد لـه مل يعـد هـذا بد

وكيف يشعر إذا ما تعرض هو لذلك؟ وماذا كان عليه أن . سلوكًا غري مناسب وغري جيد

 يفعل بدًال من السلوك اليسء؟
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 سـيبيني أنـا وبابـا - العبي يف اوضـتك –اتفضيل عيل اوضتك .. األم للبنت "

 -لهاند فري يف ودنـك ومـش عـايزين نسـمع منـك حـرف  حطي ا-لوحدنا 

 - اسمعي األغنية لوحدك مش عايزه أسـمع حاجـة -وطي صوت اللعبة عيل التابليت 

دا " كفاية زهقت من أسئلتك روحي أتفرجي عيل الكرتـون يف أوضـتك صـدعت منـك

 .ملخص يومي بني الطفلة وأبيها وأميها يحدث يف الكثري من البيوت

يـا بنتـي تعـايل " سنني سوف نجـد أنفسـنا نحصـد النتيجـة 6 أو 5بعد : الصواب

 ممكن تحكييل عن اصـحابك يف املدرسـة – ممكن اسمع معايك االغنيه -اقعدي معانا 

وبـالطبع لـن تجـدي اي رد وسـوف تجـدون انفسـكم ال "  بتكلمي مني يف التليفـون–

 .تعلمون عنها اي يشء 

 .ا الوالدينفقد أصبح التواصل مقطوع بأيديكم أنتم أيه

فأحرصوا منـذ الصـغر عـيل خلـق قنـاة للتواصـل والحـوار بـني أبنـائكم حتـي ال 

 .تفقدوهم يف الكرب وتندمون عيل اللنب املسكوب بعد فوات األوان

ًفعيل الحوار مع طفلك باخرتاع اي أسـئلة أي افكـار تتبادلونهـا مـع بعـض سـويا 

 بـه، بـل يحـب أن يحـاورك ِبحيث ال تشعري أنتي مبلل وهـو ال يشـعر أنـك تسـتهزيئ

 .ويتناقشك معك ألنه يري يف كالمك معه فضول لتعرف عيل عامله الصغري الخاص

 :ومن أمثلة هذه األسئلة التي تثري التشويق وحب االستمرار يف الحوار

   ما هي أسعد ذكرى لديك؟ 

   ما أحىل ما يف كونك طفالً؟ 

   ازة الصيف؟ما هو اليشء املفضل لديك لتقوم به هذا أج 

   ًاخرت أمرين علينا أن نقوم بهام معا كأرسة يف عطلة نهاية األسبوع؟ 

   ما هو أجمل ترصف قام به شخص ما معك؟ 
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   ما هو أجمل ترصف قام به شخص ما حيال شخص آخر؟ 

   ما هي الصفات التي تحبها عند أخوتك؟ 

   ّما الذي تحب أن تفعله أمك لك؟ 

    ًمنيض النهار كله معا اليوم فامذا تريد أن نفعل؟لو اتفقنا أن 
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 ..ماما أن يف بنت زميلتي أمورة أوي بحبها: املراهق"

 !"ههههههه بتحب أنت لسه مطلعتش من البيضة بتحب أيه بس؟: األم

ًهذا هو الرد الذي يجده األبن املراهق ردا عنـدما يرصح مبشـاعره ألمـه أو ألبيـه 

 . يستهزء به ويسخروا منهوكأنه حيك نكته أو مزاحه

احرتمى مشاعر أبنائك، وال تسخرى منها وتذكروا أنفسكم عنـدما كنـتم : الصواب

 .يف مثل سنهم فام ترونه أنتم إعجاب وحب وقتي هو يراه حب حقيقي

 بداخلنا لكن يجب أن تكون الـلـهفحاويل إفهامه أن الحب مشاعر جميلة خلقها 

 .ومتاليك أعصابك أثناء املناقشة مع املراهقللشخص املناسب يف الوقت املناسب 

وعليكم أن تركزا يف كالمكم مع أبنائكم عيل مشاعرهم فقط وليس عيل مهاجمة 

ًالشخص الذي يحبونه ألنهم بذلك سوف يجعلهم يتخذون موقفا عدائيا ً. 

احىك لهم بشكل مرح ودون إلقاء محارضات يف الصواب والخطأ، عن تجاربـك يف 

 . التي مررت بها خالل املراهقةالحب والعالقات

علمي املراهق كيف يتعاملون مع هذه املشاعر، إنها مشاعر طبيعية فقد يعجب 

املراهق بشخص من الجنس اآلخر، لكن عليه أن يتعلم أال ينساق خلف هذه املشـاعر 

 .ويؤذي بها الطرف األخر أو أال يعرب عنها بطريقة غري الئقة

راهق يف عالقـة يخلـق جـو مـن العصـبية والعنـف فالقلق املتزايد عند دخول امل

 .والعناد من قبله
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أنـا .. يابني أنا مش بكلمك من الصبح مش برتد ليه وال بتسمع الكالم : األم"

دامئا الجملة ترتدد عيل لسان األمهـات وتقـول أنـا بكلـم ابنـي " بكلم نفيس

 .وكأنه متعمد يتجاهلني وكأنه مل يراين

لك فيتجاهلك فعندما يأيت لك لـيحيك لـك عـن يومـه يف ال تتجاهيل طف: الصواب

ًاملدرسة سواء يومه اليسء ويشكو أو يومه الحسـن ليفخـر فعليـك أن تكـوين حـارضة 

 .ومنتبهة له

ال تقويل لنفسك أنه ال يستجيب فطفلك صاحب العامني أو الثالثـة أو األربعـة ال 

 .يزال يف العمر الذي تستطيعني فيه تعديل سلوكياته

 نصائحك بصيغة إيجابية فال تقويل ال تقف بل قويل هيا منيش، أو ال تجري اجعيل

 .برسعة بل قويل اجري بهدوء حتى ال تقع

ال تجعيل كالمك كله معه عبارة عن أوامر ونواهي بل اختاري يف كل فرتة سـلوكًا 

 يستحق منك العناية 

ده أو أقاربك عنه  ركزي عىل السلوك اإليجايب عند القيام به وامدحيه واحيك لوال

 .إمامه حتي يحفزه ذلك عيل تكرار السلوك

ال تنهريه إن كنت مشغولة أو ترغبني يف التفكري يف طريقـة اإلجابـة عـن أسـئلته 

 .وفضوله، بل اتفقي معه عىل موعد آخر لإلجابة عىل أسئلته أو مشاركته نشاطه
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أصله اتعلم .. ما شاطر يا حبيبي برافو حبيب ما.. تف عيل عمو : االم البنها"

طبعا، كارثة بكـل املقـاييس هـي تلقـني الطفـل السـلوكيات السـلبية " يتف

 .وأظاهر القبول والريض عنها

ًينتظر طفلك منك رد فعل عند قيامه بالبصق، ألنه يعى متاما أنه فعـل : الصواب

غري الئق وفظيع وعندما تقـوم بتشـجعيه يثبـت السـلوك لديـه ويكـون مـن الصـعب 

ً بل يقوم الطفل بتعميمه حتي أنه يبص عيل األب واألم أحيانا وأي شـخص التخيل عنه

 .يثري غضبه

ِفعليك أن ترتكيه وتـذهبي إىل غرفـة أخـرى لرتيـه أن فعلـه مل يـرث اهتاممـك ومل 

 .يوصله إىل غرضه باستفزازك

علمى طفلك كيف يعرب عن نفسـه بطريقـة لفظيـة مهذبـة وأن البصـق ليسـت 

 . ة ىف التعبري عن الغضب أو الحزنطريقة متحرضة أو مقبول

ًميكنك أيضا أن متنحيه فرصة التعبري عن مشاعره عن طريق الرسم أو الكتابة ِ . 

تجنبي الرضب والعنف كأسلوب أو رد فعـل لهـذه املشـكلة حتـي ال يسـتخدمها 

طفلك كأستفزاز ليك ويعتاد ع الرضب ويرص عيل استفزازك ليك يجـد رد فعلـك الـذي 

 .حبباصبح له يشء م
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... بيعمـل كـذا علشـان يرنفـزىن.هو عاوز يغيظنى. هو قاصد يستفزىن: األم"

بيـسـتفزىن "أو تـقـول األم ". يبـقـى ـعـارف اىن ـبـاقول ال ويرص يعـنـد ويعملـهـا

وهو أكيد مش مزاج عنده ينرضب مثال أو أصحبت هواية لديه أعصب . يريدين ارضبه

 "!!.أمي عشان ترضيب وأشوفها مضايقة

د مئـات األسـباب للـترصف الواحـد بعيـدا عـن نظريـه املـؤامره ألن نج: الصواب

 .األطفال انقي وأطيب من ذلك مل يتلونو ومل يتشكلو بترصفات الكبار بعد

فشعورك بنظرية املؤامرة التي يقدوها ابنك نحوك تجعلك طوال الوقـت تجلـس 

 .ك بكثريباملرصاد لطفلك تنتظر مجرد خطأ صغري لتثور عليه واملوضوع ابسط من ذل

األطفال لديها طاقة كبرية ال يريدون ألحد أن يحكمها فبطبيعة الحال يري اآلبـاء 

أن األطفال يجب أن يكونوا مالئكة ال يصـدرون أن صـوت وال حركـة وإذا رأي الطفـل 

م أجعلـه خـري مـش بعادتـك الـلــهخري "كذلك ويف حالة صمت يتعجب لحاله ويقول 

 ."يعني وال بتتشقي وال بطلع عيني

نحن السبب يف حدوث فصام لألطفال يعيشـون بشخصـيات مزدوجـة ال يـردون 

 .كيف ينالون الريض بأي أسلوب وبأي سلوك وبأي طريقة

امسحوا من رؤسكم نظرة هو قاصـد يسـتفزين وقاصـد يغظنـي ال يفكـر الطفـل 

بهذه الطريقة باملرة حتي ولو طلع لسانه فراجعي أفعالك وترصفاتك معاه ما هـي إال 

 .ل وأطفالنا هم ردود أفعال لناأفعا
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ياماما مش جعان مانا لسه : الطفل!. هتخلص الطبق كله سامع وال ال؟: األم"

هـدف كـل األمهـات التغذيـة ". الزم تآكل وتبقلظ وتبقـي تخـني: األم. واكل

 .واألهتامم بالطعام والرشاب حد اإلفراط

قيم وللميـاديء واألصـول يجب ان اعلم أوالً ان اتربية ازرع يف طفيل ال: الصواب

 .الدينية الراسخة

 7 أو 6ًثانيا ثالث وجبات تحتوي عيل جميع العنارص الغذائية أهـون بكثـري مـن 

وجبات تحتوي عيل عنـارص غـري اساسـية مشـبعة بالـدهون واملـواد الحافظـة الضـارة 

 .بصحة الطفل واكون سعيدة بأن طفيل يأكل كثريا

يس دليل عيل الصـحة فقـد يكـون لديهـة جهـاز  سمني لالـلـهًثالثا طفيل ما شاء 

مناعي ضعيف عرضه لتقبل األمراض يف اي وقت دون مقاومة قـد اجعلـخ يعـاين مـن 

 .أمراض السكر أو القلب أو خشونة املفاصل بسبب الوزن الزائد

ًرابعا االهتامم بالطعام فقط ال غري يكرب الطفـل ويـري أن أولويـات الحيـاة هـي 

 حني أن هناك رضوريات كثرية وكبرية يجب أن أهتم بها وهنـا املأكل واملرشب فقط يف

فأنا أشبع الجانب املادي فقط وال أهـتم بالجانـب املعنـوي مـن حـب ومشـاعر وزرع 

 .للمسئولية والتدين واألخالق واملبادئ

أخريا يف حياة الطفل يجب علـيكم ان تكونـو أصـحاب نظريـة بعيـدة صـائبة يف 

بحث عن ما يناسب طفيل مبميزاته وقدراته وليس عـام أراه الطعام والرتبية والتعليم ا

 .يف أطفال غريي وأقاريب
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روح يـروح .. ابني هادي وبيسمع الكالم ملهوش حس تعـايل يجـي : األم"

ال يوجد نعمـة تضـاهي نعمـة أن " ملهوش أي كلمة وال بيعمل أي دوشة

 املطيع الـذي ال تجـد ترزق األم بطفل مطيع وهادئ، وبالطبع أي أم لديها هذا الطفل

 .معه مجهود عند طلب أمر ما

ًلكن إذا كان لديك ذلك النـوع مـن األطفـال فيجـب أن تنتبهـي جيـدا، : الصواب ِ

فكلام كرب ابنك أو ابنتك أن تحاويل حاميتهم من تلك امليزة أال تتحول إىل نقطة ضعف 

 .يف شخصيتهم

 الحسبان فأنه عادة هناك مشاكل يتعرض لها الطفل املطيع يجب أن تضعوها يف

ما ينتظر أن مييل عليه اآلخرين ما عليه فعله، فهو طوال الوقت يسـعى فقـط إلرضـاء 

وتحقيق ما يتوقعه منه الغري، وهذا قد يخلق يف املستقبل شخصية ال تعلم مـا تريـده 

 ً.من الحياة تحديدا

ِواآلن إذا كنت ممن لديهم نعمة الطفل املطيع، فعليك أن تراعي بعـض الن قـاط ِ

 .أثناء التعامل معهم

يجب أن يفهم الطفل أنه من الجميل أن يحبه الناس، لكـن لـيس مـن الرضوري   • 

 .أن يحبه كل الناس

ًال تستجيبي دامئا لرغبته يف تلقي مـا عليـه فعلـه، وحـاويل تركـه التخـاذ قراراتـه   • 

 .بنفسه

 .وتحديد خياراتهراقبي من بعيد واتريك لطفلك املساحة الكتشاف عامله بنفسه   • 

ًيف النهاية يجب أن تعلمي أن طفلك املطيع ليس نعمـة لـك فقـط، ولكنـه أيضـا  ِ

 .مرشوع إلنسان ناجح يف املستقبل، لكن إذا متت تنمية شخصيته بالشكل الصحيح
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نـام عشـان .. نام أحسنلك بدل ما تترضب وأجيبلك العفريـت يأكلـك : األم"

 ". ال مش عايز أنام عايز ألعب شوية:الطفل.. تصحي الصبح تروح املدرسة 

 :هناك بعض ألخطاء نقع فيها: الصواب

 إن تأخر النوم بالنسـبة للطفـل يحـدث عنـده تـوترات عصـبية وخاصـة عنـدما 

ستيقظ للمدرسة ومل يأخذ كفايته من النوم مام قد يؤدي إىل عدم الرتكيز يف الفصل أو 

 .النوم فيه

 تتغري مهام تكن األسباب، فالطفل حدد له وإن بعض األرس تحدد مواعيد ثابتة ال

موعد الثامنة ليال، ولذلك يجب عليه أن يلتزم به مهام تكن الظروف، وهـذا خطـأ ألن 

الطفل لو كان يستمتع باللعب ثم أجرب عىل النوم فإن ذلك اضطهاد له وعـدم احـرتام 

م لشخصيته وكذلك فإن الطفل ينـام متـوترا مـام يـنعكس ذلـك عـىل نـومهمن األحـال

 .املزعجة وعدم االرتياح يف النوم

وهناك بعض اآلباء يوقظ ابنه من النوم ليك يلعب معه أو ألنه اشـرتى لـه لعبـة، 

وخاصة عندما يكون األب مشغوال طول اليوم وليس عنده إال هذه الفرصـة فـإن هـذا 

 .خطأ ألنك قطعت عىل ابنك النوم الهادئ ومن الصعب أن ينام مرة أخرى بارتياح

اآلباء ينتهج أسلوب التخويـف وبـث الرعـب يف نفـس الطفـل لـيك ينـام، وبعض 

 .وهذا أكرب خطأ يقع فيه اآلباء

 بعض األمهات قد تقص عىل ابنها حكايات قـد تكـون مخيفـة وبالتـايل تـنعكس 

آثارها السلبية عىل الطفل يف نومه عىل شكل أحـالم مزعجـة مـام يـؤثر عـىل اسـتقرار 

 .الطفل يف النوم

الطفل منذ الصغر النوم مبفرده، حيث إن بعض األرس تسمح للطفـل عدم تعويد 

أن ينام مع الوالدين أو األم حتى سن السادسة وهذا خطأ كبـري ألنـه يف هـذه الحالـة 

 .ينشأ اتكاليا غري مستقر

لذلك ننصح بأن نعود الطفل النوم منذ الصغر أي من السنة األوىل بالنوم لوحده 

 .حتى يتعود عىل ذلك
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يط طـول اليـوم لـو غبـت عـن عينـه شـامل وال ميـني مقـدرش اسـيبه يف بيع"

بيصعب عليا الزم أخده معايا مش بحـب أشـوفه .. الحضانة هيعيط ويتعب 

 ".ًبيعيط أبدا

ًإذا التصق الطفل بأحد الوالدين ألنه هو دامئا الطرف املوجود معـه، ىف : الصواب

سلوكه بأن يقـوال لـه هـام االثنـان ًهذه الحالة يجب عىل األبوين معا أن يعيدا توجيه 

 .ًمعا أن كليهام موجود من أجله ىف أى وقت

ًكال األبوان يجب أن يجلسا مع الطفل ويتحدثان معه ويحالن هذه املشكلة معـا 

) ولـيس طـرف واحـد فقـط(ألن األطفال يحتاجون عـادًة ألن يعرفـوا أن كـال األبـوين 

 . ًموجودان دامئا إذا احتاج إليهام

 يثق الطفل ىف ذلك، سيشعر باألمان الكاىف الكتشاف العـامل مـن حولـه، مبجرد أن

 .وهو ما يفعله عادًة األطفال الصغار

أغلب األطفال الصغار مييلون بشكل طبيعى لالستحواذ عىل كل اهتامم أمهـاتهم 

ألنه ىف أغلب الحاالت تكون األم هى املسئولة عن رعاية الطفل اليومية وتوىل تفاصيل 

 .حياته

َذا كان هذا هو الحال، يجب أال يهمل األب أو يرتك ليشعر بالغرية بل ميكن لألم إ ُ َُ

أن تحاول بالتدريج إرشاك األب لىك يشعر الطفل بارتياح ىف أن يـذهب إليـه ويطلـب 

 .منه تلبية بعض احتياجاته

يجب عىل األم أال ترتك الطفل أو تختفى من أمامـه فجـأة دون أن تخـربه، بغـض 

 .ى رد فعل محتملالنظر عن أ
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األم بطل تشبط يف كل حاجة ما تبصش عـىل حاجـة غـريك مـالكش دعـوة "

كم مـن املـرات قلـت هـذا لطفلـك؟ أو رمبـا ". بلعبة أو أكل أو كراسة غريك

ًهل تتصورين أن أناسا ناضحني بالغني ال يزالـون . تتذكرين كم مرة قالت لك أمك هذا

 .ً املشكلة إن اقرتن ذلك بالبخل أيضايعانون من املشكلة ذاتها، ورمبا تتفاقم

ًاعلمي جيدا أنه سلوك طفويل فطري فال تعنفيه كثـريا يف املـرة األوىل ال : الصواب ً

ًتلفتي ذهنه لها إن كان ما يطلبه منطقيـا فقدميـه مثـل أن يقـول لـك مامـا أريـد أن 

 أجرب عطر أيب أو دعيني أتذوق قطعة من طعامك

ً الطفل كبريا ومتفهام إن أخذ لعبة من طفل آخر وكان  - أخوه األكرب أو غري ذلك-ً

ًفاستأذين األكرب أن يسمح له باللعب بها قليًال وحددي وقتـا لـذلك ثـم طالبيـه بردهـا 

 .لصاحبها وال تستمعي وقتها لبكائه وصياحه

ًأخريا ال تهميل هذا األمر ألنه يؤدي إىل شخصية غري ناضـجة طفوليـة حتـى بعـد 

 .بلوغها سن الشباب
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أمسك نفسك قربنا نروح وعارف لو عملتها عـيل .. ماما عايز أعمل بيبي "

ال مش عايز .. تعايل عشان تعمل حامم يال "أو " نفسك هلسعك بالكربيت

كلها طرق لتخويف ". ال عايز تعايل بدل ما تعملها عيل نفسك واخاوتك يضحكوا عليك

 الجمل الشـهرية عـيل لسـان الطفل من عمل حامم عيل نفسه بتعدد املواقف وبتعدد

 .األمهات

ًأن فكرة الرتهيب تعطي نتيجة عكسية متامـا يف تـدريب األطفـال عـيل : الصواب

البويت أو عيل طلب الحامم فالتحفيز والرتغيب يعطـي نتيجـة رائعـة وعـن تجربـة أم 

 :تقول

ـبـدأت األم تعـلـيم طفلتـهـا رـمـوز وإـشـارات معيـنـه للدالـلـة ـعـىل : مرحـلـه الـبـوىت

 .ت زى كلمه ىب للبول وىك للربازالتوالي

فدامئا أردد عندما اغري لها الحفاض اقول لهـا ده ىك وده ىب فاتعلمـت واسـتعنت 

بالبوىت وتوجد ىف عده اشكال ومـوديالت لجـذب الطفـل هنـاك أوقـات معينـه يقـوم 

 :الطفل فيها بعمليه اإلخراج مثل

ا بدأت مع ابنتها ىف عند االستيقاظ وخاصة ىف الصباح وبعد تناوله للطعام وهكذ

هذه األوقـات ملـده أسـبوعني عنـد االسـتيقاظ وبعـد كـل وجبـه ثـم زودت األوقـات 

وحاولت كل ربع سـاعه تجلسـها عـيل البـوىت وراعـى األم ان تكـون البـوىت ىف الحـامم 

وليست ىف مكان أخر لىك يتعـود طفلـك عـيل الـدخول ىف هـذا املكـان قبـل االنتقـال 

 .ملرحله اخرى

ًضا أسلوب التهليل والفرحه استخدمته معهـا مـع كـل مـره تقـوم واستخدمت أي

بالعملية ىف البوىت وهى كانت الطفلة تفرح بنفسها جدا الن مهم أحسسها انها عملت 

شئ ممتاز وكانت بكافئها عىل ذلك ومن ضمن مكافأتها لها هو لـزق اسـتيكرز نجـوم 

ع األب مـن العمـل كانـت واشكال كرتونيه عىل يد الطفلة وكانت بتفرح جدا وملا يرج

 .تحيك له وهى مبسوطه انها عملت شئ جيد

    ممـكـن طفـلـك يجـلـس ـعـالبوىت ـفـرته وال يـقـوم بالعملـيـه وعـنـد

 ارتداـئـه للحـفـاض يعـمـل ىف الحـفـاض ـعـادى عزـيـزىت ال ترضبـيـه
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 وال ترصخى ىف وجهه قابىل فعلته مبنتهى الهدوء مع التعبري له عـن فرحتـك لـو 

حفاض ومع الصرب واسلوب املكافأه سيعتاد عىل البـوىت بعـد كان قد قام بها ىف ال

 .ذلك

كانت األم تصطحب الطفلة معاهـا يف الحـامم : مرحلة األنتقال من البوىت للحامم

 .حتى تراها وتتعلم وظيفة مقعد التواليت

 : ِنأىت االن للجلوس عىل كرىس الحامم عليك برشاء

وهـو عبـاره عـن ) وت النشـاطكيلـ(حفاض بامربز للتدريب عىل الحامم واسـمه 

 .حفاض عىل شكل كيلوت وهذا مهم جدا وعمىل

 سؤال ملاذا مل اتخلص من الحفاض مبارشه واستخدم غيارات قطن؟

االجابه ال تنىس أيها األم ان الطفل ال زال ىف مرحله التدريب وممكن يعمـل مـره 

 ىف التواليت وعده مرات ىف الحفاض

 :فلك وتسميعه كلامت مثلمرحله مهمه تحتاج لتحفيز منك لط

أنت األن كبري وجميـل والزم تقعـد زى بابـا ومامـا والبـوىت دى سـنعطيها لفـالن 

 )اذكرى اسم طفل ىف عائلتك أو من األصدقاء يكون الزل بيبى صغري أصغر من ابنك(

يجب ان تدخىل طفلك الحاممات العامه ىف املوالت مثال أو املطاعم حتـى يعتـاد 

) مات عامه ولذلك احرىص عىل وجود هذه األشياء ىف شنطتك دامئـاوال تنىس انها حام(

مره أول ماتدخىل املطعم أو املول أو اى مكان ومـره اثنـاء التجـول يعنـى بعـد مـرور 

 .نصف الوقت تقريبا ومره عند الخروج من املول حتى يعتاد الطفل
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ة لـو مكلـتش ليـه املـرة الجايـ.. أنت راجع باألكل زي ما هو من املدرسـة "

مكلتش األكل مش هحطلك اكل معاك وخليك كل من أصحابك يف املدرسـة 

ودا رد فعل طبيعي لألم وابنها راجع من املدرسة ومعـاه األكـل " ويقولوا عليك شحات

كام هو مل يأكل فربد فعلها يسـوء الوضـع ويضـطر يكـذب ويرمـي الطعـام أو يعطيـه 

 .لزمالؤه

ه فال تجربيه عىل الطعام كالشـخص معدة الطفل تكون بحجم قبضة يد: الصواب

 .الكبري، كام أن أكل الطفل يف وقت مرضه يختلف متاما عن أكله وهو بصحة جيدة

حاويل أن تقيمي أكل طفلك باألسبوع وليس باليوم فالطفل أحيانا يأكل جيـدا يف 

 .يوم ويف اليوم التايل يأكل فيه القليل من الطعام

هذا ليس معناه أنه يرفض ذلـك الطعـام أحيانا طفلك يرفض طعام معني ويكون 

 .أو يرفض الطعام عموما ولكنه يحب أن يظهر استقالليته فقط أو لريى رد فعلك

كوين صبورة مع طفلك إذا أردت أن تدخيل لـه صـنف جديـد مـن الطعـام فـأذا 

رفضه كرري املحاولة معه حتي ولو لعرش مرات، فبعض األطفال يرفضون الطعام عدة 

 .ك يقبلوهمرات ثم بعد ذل

إذا أردت أن تدخيل صنف جديد من الطعام لطفلك، إعطيه الطعام وهـو جـائع 

 .ألن الطفل وهو جائع تزيد فرصته لتجربة طعام جديد

 .قدمي الطعام لطفلك كالبوفيه ودعيه هو يختار نوعية وكم ما يأكل

ال تجربي طفلك علىل الطعام وال تجربيه أن ينتهي مـن طبقـه كـامال ألنـك كلـام 

 .جربتيه كلام شعر بالشبع وزاد رفضه للطعاما

ال تسأيل طفلك ماذا تريد أن تأكل؟ ألن اإلجابـة الحـارضة لديـه 

أو يختـار أكـل غـري صـحي مثـل الشـيبيس أو الشـيكوالتة " ال أريد"

 ولكن كوين محددة يف سؤالك كأن تسأليه هل تريد أن تأكل كـذا أو
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 ه إياه؟كذا؟ من الطعام الصحي الذي تريدي أن تعطي

اجعيل طفلك يساعدك يف رشاء الطعام أو يف تجهيـزه ألن الطفـل إذا سـاعدك يف 

 .تجهيز الطعام يكون عنده شغف أن يأكل ما صنع بيده

البد أن تتفهمي أن شهية الطفل تتغري من وقت آلخر فمثال تجدين طفلك يحب 

 .طعام معني وبعد عدة مرات يرفضه فكوين صبورة معه

كل بنفسه مـن سـن صـغري وال تنزعجـي مـن الفـوىض التـي شجعي الطفل أن يأ

 .يرتكها بعد اإلنتهاء من األكل

قدمي الطعام لطفلك بشكل جذاب كأن تقدميه يف طبق مقسـم وضـعي يف كـل 

قسم طعام مغذي ملون أو مقطع عيل هيئة أشكال ظريفة مثل الكيك والبيتـزا ميكـن 

 .طفلتقطعيها عىل هيئة أشكال يحبها الطفل حتي تجذب ال

لتشجيع الطفل عىل الطعام ميكن آن تأيت بأحد أصحابه أو جريانه أو أقاربه ممن 

تعلمني أنه يحـب الطعـام وتجعليـه يأكـل مـع طفلـك فهـذه الطريقـة تشـجعه عـىل 

 .الطعام
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أنت كل شوية عايز تتحضن وتتابس انت راجل مينفعش كـدا الزم : األب"

مامـا هـي أيل .. م تبقي جامـد ومحـدش يحضـنك وال يبوسـك أنـت فـاه

ًكالم نسمعه كثريا يقال مـن اآلبـاء ألوالدهـم " عودتك عيل كدا هتخليك بنوته أما تكرب

وكأن املشاعر والعواطف هي وصمة عار تلحق بهم عندما يطـالبون بهـا أو يظهرونهـا 

 .فيجب عيل الولد أن يكون قوي يف إخفاء تلك العواطف واملشاعر

ًبا عـىل العديـد مـن اآلبـاء الـذين يؤمنـون ميكن اللمس أن يكـون صـع: الصواب

برسائل حضارتنا التي تقول إن الصبيان ال يحتاجون إىل العاطفة امللموسـة والجسـدية 

 .بقدر الفتيات

إال أن الدراـسـات املتالحـقـة تـشـري إىل أن اآلـبـاء مهـمـون لنـمـو أبـنـائهم الـعـاطفي 

 .والعقيل

 املشـاركة مبـارشة يف ًإذا كنت والد صبي صـغري فيمكنـك أن تسـاعده جـدا عـرب

ابتسـم لـه . ّال ترتدد يف أن تغري له حفاظه وأن تهدئه عنـدما يـبيك. رعايته واالعتناء به

إن املصارعة واللعب الخشن والصاخب عظيامن لكـن احـرص عـىل . واحمله وهدهده

 ً.أن يكون هناك أوقات للمسات حنون أيضا

ال رسالة الحب والتشـجيع ميكن للمسة أن تكون فعالة أكرث من الكلامت يف إيص

 .إن مترير يدك يف شعر ابنك ومعانقته عندما يشعر بالضيق. فيام ابنك يكرب

هي طرق لبناء التواصل وإرسال رسالة حب له، فيجب علينا أن نتخلث من تلـك 

املعتقدات الخاطئة التي نتوارثها من جيل لجيل وندرك أن كل هذه املعتقدات خاطئة 

 .ة األطفال الذين هم رجال املستقبلوتؤثر بالسلب يف نفسي
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العيال الصـغرية .. مش عيب عليك تبقي كبري كدا وتخاف من الضلمة : األم"

هخيل القطة تخربشك لـو عملـت حاجـة غلـط : األب"أو " هيضحكوا عليك

 ".تعايل ألعب مع القطة دي جميلة أوي... وبعدها 

 فالعقـل الـبرشي ال الخوف هـو يشء طبيعـي يعـرتي الصـغار والكبـار،: الصواب

 .يستطيع التعامل مع املجهول، والظالم يجعل ما حولنا مجهول

ونتيجة لتلك الحالة من عدم اإلدراك، وباإلضافة إىل الخيال الخصب الذي يتمتـع 

به الطفل، فإنه يرى خياالت وأشباح يرسمها خيالـه ويتـأثر فيهـا مبـا يحـىك لـه أو مبـا 

 .نفسه املخاوفمام يثري يف ، يشاهده عىل التلفاز

ولكن أحذروا من تخويـف الطفـل، فيلجـأ بعـض الكبـار اىل تخويـف الطفـل يك 

فيحاط الطفل بذلك الخوف فيشعر بالنقص وبفقـدان الثقـة  ميارس ما يريده الوالدين

ًبالنفس ومن ثم الخوف وأيضـا السـخرية مـن الطفـل الخـائف والضـحك عليـه إمـام 

 .اآلخرين

لطفـل للوالـدين أو األخـوة أو مـام شـاهده يف أو يكون الخوف مكتسب فيقلد ا

 .وسائل اإلعالم كاألفالم

فقد الطفل أحيانا لجذب انتباه والديه أو معلميه خاصة اذا كـان الطفـل يفتقـد 

أو . ملشاعر الحب والحنان وعندما يستجيب الوالدين لذلك يدعامن فكرة الخوف لديه

بسبب املنازعـات التـي تحـدث بـني قد يشعر الطفل بعدم االستقرار واألمن يف األرسة 

 .فقدان احدهام الوالدين او
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األم أدام الناس البنها ال مش هيأكـل عـيل السـفرة بيبهـدل الـدينا وبيوقـع "

ًاملوقف بيتكرر كثريا حيـث تراعـي األم " األكل عيل األرض تعايل جنبي أكلك

 األكـل عـيل نظافة مالبس طفلها وأيضا نظافـة البيـت فتتحـايش ان يشـاركهم الطفـل

 .السفرة

. يجب أن تعلمي طفلك منذ نعومة أظافره آداب الطعام وآداب املائدة: الصواب

ومن أول الخطوات إذا كان طفلك مل يتعلم اإلمساك باملعلقة وتناول الطعـام سـاعديه 

يف مكان واسع عيل األرض أفريش فيه مفرش حتي يكون بحريته ويتم التدريب مبرونة 

 .دون عصبية منك

عد أن يتعلم اإلمساك باملعلقة والـتحكم فيهـا إيل أن يوصـلها إيل فمـه دربيـه وب

 .عيل الجلوس عيل السفرة معكم

وقويل له اجلس يف مكانك ثابت أي الجلوس بشكل مستقيم وثابت مع عدم ترك 

املقعد خالل الوجبة، بلع الطعام قبل الكـالم، مـلء الطبـق بالكميـات التـي تسـتطيع 

 .أكلها فقط

 أن تعودي طفلك أال يضع يف الطبق أي ىشء ال ينوي أكله، وإذا كان يريد ِفعليك

 .تذوق صنف ألول مرة، فليأخذ منه أقل كمية ممكنة

 .بعدها» ًشكرا«عودي طفلك أن يستأذن إذا أراد طلب أي ىشء، وأال ينىس كلمة 

عودي طفلك عىل املضغ بفم مغلق، فصوت املضغ بفـم مفتـوح يـدل عـىل قلـة 

 .ء األدبالذوق وسو

من أصول اآلداب العامة، التحدث بصوت منخفض ولكن مسموع، وكذلك الحال 

 .عىل مائدة الطعام

اللعب بالطعام عادًة يأيت مع الشـبع، ولتعـودي طفلـك أال يلعـب بطعامـه، وإذا 

 .شبع عليه أن ينتظر حتى يفرغ الجميع من الطعام قبل أن يغادر املائدة
 

68



 

 81

 .. الـلــهان شـاء : حـارض: األم. للعبـة ديمامـا ممكـن تشـرتييل ا: الطفل

 خـالص الـلــهقولت ان شـاء : األم.. ال ياماما مش هتجيبي حاجة : الطفل

 الـلـهوطبعا األم مش بتشرتي حاجة وبريبط الطفل يف ذهنه ان كلمة أن شاء "اسكت 

 .ما هي إال مسكن ورد فعل طبيعي للرفض وعدم إحضار اليشء فيام بعد

ا مع أبنك ليك يتعلم منك الصدق واألفعال الحسنة وأيضـا إذا كن صادق: الصواب

 بأفعالك املنافية لها فالطفل مبثابـة الـلـهوعدت يجب ان تويف وال تربط كلمة ان شاء 

 ً.اسفنجة يستقطب كل ما هو حوله من افعال سلبية وايجابية أيضا

 عـز وجـل ـهالـلـفربط الطفل بكلامت إميانية محفز قوي لعالقة قوية بينه وبني 

 . الذي يكون عون له يف مشاكله ويف تحقيق أمنياتهالـلـهويأنس ويلجأ إيل 

 وأنتـي ال تحققـي لـه مـا الـلـهفام بالك وأنتي تربطي يف ذهنه أن يقول أن شاء 

 .يطلب ويتمني وأجلتي طلبه

 :فنسمع الكثري من األطفال يجيبون بعنف عيل والدتهم ويقولون

أنتي بتكديب مش هتجبييل اللعبة كـل مـرة بتقـويل  .. ـهالـلال متقوليش أن شاء "

 ". ومش بتجيبي حاجةالـلـهأن شاء 

فإيايك أن تنفري طفلك يف الــ إميانيـات والعبـادات بسـبب ظـروف خارجـة عـن 

فيجب أن تعتذري له إن الوقت غري مناسب إلحضار مـا طلـب أو . إرادتك مهام كانت

ح ولكـن أوعديـه بتلبيـة رغبتـه فـيام بعـد ظروفك املاديـة يف الوقـت الحـايل ال تسـم

 .وأحريص عيل تلبيتها بالفعل
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هكذا يصـلح " أنت أعمى ال ترى ما أمامك: األم.. اصطدام الطفل بالحائط "

اآلباء أخطـاء األبنـاء بـالتوبيخ واإلهانـة دون النظـر إيل مـا وراء السـلوك أو 

 .املوقف التي تم أمامهم

وقـد . ًعن الطفل سلوكًا عابرا فرنسخه بتدخلهمقد يكون الخطأ الصادر : الصواب

وليك نجعل من ...نرتك بصامت مؤملة يف نفسية الطفل وقد ال يتخلص منها طيلة حياته

 ًخطأ الطفل وسيلة للتعلم بل ولإلبداع أيضا؟

 : علينا نحن املربني أن ننتبه للخطوات التالية

 ية حتى ال يخطئ؟اسأل نفسك عندما يخطئ الطفل، هل علمته الصواب بدا -1

ًأعد الثقة للطفل بعد الخطأ؛ فالثقة دامئًا هي العالج الذي يبني حاجزا متينا بينه  -2 ً

 .وبني تكرار الخطأ

 .ِّعلمه تحمل مسئوليته عن أخطائه ليكتسب مهارة التحكم يف الذات -3

 .أشعره بعواقب الخطأ حتى تولد لديه الرغبة يف التغيري -4

 .وشاركه إحساسه لتامرس توجيهك بشكل إيجايبكن دامئًا بجانبه  -5

 .ُافصل الخطأ عن شخصية الطفل، فال أحد يحب أن يعرف بأخطائه عند اآلخرين -6

 .كون عند الطفل املعايري السليمة التي من خاللها يتعرف عىل الخطأ -7

 .ال تخيفه من الفشل بشكل مغاىل فيه، وعلمه فن النهوض من جديد -8

 .حب أو يتخىل بسبب الفشلال تجعله ينس -9

 .لقنه كيف يكتسب خربات إيجابية من الفشل -10

 .علمه الصالبة واإلرصار عىل النجاح يف مواجهة مشاعر اإلحباط -11

 .علمه االعتامد عىل نفسه لتجاوز خطأه -12
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 .ال تيأس من طفلك مهام تكرر خطئه -13

قة تنشـأ بـني الصـغري ال أطالب بتجاهل الخطأ وإمنـا أدعـوا إىل عالقـة ود وصـدا

والكبري يتعلم منها الطفل كيف يستفيد من الخطأ حتى ال يقع فيه مرة أخرى؟وكيـف 

 يستشعر مسئولياته عن أفعاله؟
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كلمـة األمهـات " يا معفـن يـا قـذر.. أنت عملت حامم عيل الرسير : األم"

ظـن منهـا أن بـذلك تـرد السـلوك .. ًبرتددها كثريا عـيل مسـامع األطفـال 

 ".ه أن يتحكم يف نفسه ويطلب منها أن يذهب إيل الحامموتعلم

 أو مـن الـلــهمن الطبيعي أن يخطأ الطفل نتيجة ظروف مرض ال قدر : الصواب

 .برودة الجو يف الشتاء فهذا ال يعني أن نعلق له املشنقة ونأخذ يف إهانة وتجريحه

تحـول إيل ألن بذلك يزداد السلوك اليسء ويقوم بشـكل ال شـعوري يف التبـول وي

 .عادة يف النهار والليل

ويعترب كالمك إهانة له وتشهري به أمام الضيوف أو أمـام أخواتـه وهـذا يجعلـه 

 .يترصف بعصبية أو انطوائية وخجل من صورته أمام اآلخرين

ِفعلـيـك أن تـشـعريه أن ـمـا ـحـدث ذـلـك ـكـان غـصـب عـنـه وأـنـك تـقـدرين ذـلـك  ِ

بدخولـه الحـامم ويـتخلص مـن تلـك وتشعريه بأنك معه طـوال الوقـت إيل أن يلتـزم 

 .العادة السيئة

استخدمي أسلوب املكافأة والتحفيز لتعزيز ثقة الطفل يف نفسه وحبـه السـتمرار 

 . يف التدريب وانه نجح فسوف يفرق ذلك معه متاما

ِكرري عليه تريد الذهاب إيل الحامم كل فرتة ويف إثناء الليل عليك أن تتعبي فرتة 

د ذلك يجب أن تقظيه كل ساعتني ليدخل الحامم حتـي يعتـاد قصرية حتي ترتاحي بع

 .عيل أن يقظ نفسه بنفسه عند شعوره بذلك

ِوعليك اال تغضبي برسعة وترصخي يف وجه طفلك أثناء فرتة التدريب أو تعـديل 

 .السلوك
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أو " األم أنت فوضـوي ال تعـرف النظـام.. الطفل سكب املاء عىل السجاد "

الطفل ال مباالة وال يجيـب .. يل رميها يف كل مكان دي قوم مل لعبك أ: األم"

 ".عيل األم

إن األوالد الذين يعانون مشاكل سلوكية يـأتون مـن بيـوت تسـود فيهـا : الصواب

 .الفوىض واإلهامل

َإذا أمعنا النظر يف حال األمهات مع أطفالهن يف قضية الرتتيب والنظام واالنضباط  ْ َ

 :َّنجد أنهن عىل حالني

هات من ال تبـدي لطفلهـا أي ضـيق مـن عـدم ترتيبـه ألشـيائه يف غرفتـه من األم

ويتكـرر ذلـك مهـام تكـررت فـوىض طفلهـا .. كـلِّ يشء وخزانته، وتقـوم هـي برتتيـب

 !وإهامله

ومنهن من تثـور ثائرتهـا؛ فـترصخ يف طفلهـا بكلـامت تزيـد مـن سـلوكه السـيئ 

 .وتضعه يف دائرة الكساىل

ًفاألم األوىل تنشـئ طفـالً اتكاليـا، والثانيـة تقهـر . .وكال الحالتني جانبهام الصواب ُّ
 .طفلها دون أن تسلك به مسلك التعليم

وما ينبغي أن يفعله طفلك هو إعادة ترتيب غرفته وخزانته، ومن أجـل تعويـده 

حاويل تبسيط عملية الرتتيب والنظام لطفلك بتقسيمها إىل مراحل، . احرتام تلك األمور

 :كأن تقويل له

وال بأس .. عبات يف السلة الخاصة بها، ثم اجمع الكتب وضعها عىل الرفضع املك

 .ّإياه يف املرات األوىل عىل األقل ِمبشاركتك

 :وقويل له..  وساعديه يف تعليق ثيابه التي ألقاها يف زوايا الغرفة

ّويف املـرات الالحقـة تسـتطيعني ". ّسأعلق لك ثيابك هذه املرة وساعدين يف ذلك"
 :طفلك عىل الرتتيب مستفيدة من التجربة السابقة ِّأن تشجعي

 ".ّفعلت املرة املاضية بنجاح أنت تستطيع أن ترتب غرفتك كام.. هيا يا بطل "
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حاويل بعد ذلك أن يتحمـل طفلـك مبفـرده مسـؤولية إنجـاز عمـل مـا، كرتتيـب 

 أغراضه، اجعيل فكرة التعاون واملشاركة يف إنجاز عمل ما، مع مجموعة يكـون طفلـك

 .ًواحدا منها، وهنا يعرف أهمية التعاون وقيمته يف إنجاز األعامل وترتيب األشياء

ًأظهري مشاعر الفـرح والرسور بعـد إنجـازه العمـل، وذلـك بحـزم ولطـف معـا، 

ودربيه عـىل حسـن اسـتخدام املرافـق واألدوات ورعايـة األثـاث واالهـتامم بنظافتـه، 

 .م يف جميع شئونواملساهمة يف تزيني املائدة والتزام النظا
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يا حرامي بتأخد حاجة مش بتاعتـك : األم.. أخذ القلم من زميله : الطفل"

 .ورضب مربح وإهانة كبرية" تبقي حرام

 :إذا قام طفلكم بأخذ غرض ليس له وأخفاه، فهذا ما ينبغي فعله: الصواب

  اجعلوه يدفع مثن ما يرسق-1

 عىل تصـحيح فعلـه اليسء مـن ملساعدة طفلكم عىل فهم تكلفة الرسقة، أجربوه

 .خالل القيام مبهامت يف املنزل، أو من خالل التخيل عن إحدى ألعابه املفضلة

لـذا عليـك أن تـتخىل عـن . ًأنا آسف ألنك أخذت شيئا ال يخصـك«: قولوا له مثالً

 .»إحدى ألعابك

ً ميكن للعبة التي يتخىل عنها، أن تستعمل مجددا، بعد أشهر، يف مكافأة طفلكـم 

 .ىل سلوكه الحسنع

  أجربوا طفلكم عىل إعادة األشياء املرسوقة-2

قوـلـوا لطفلـكـم إن ـلـيس بإمكاـنـه أن يـحـتفظ باألـشـياء الـتـي ال تخـصـه، أو الـتـي 

 .استعارها من دون إذن

 .ورافقوه إذا ما اقتضت الحاجة(أجربوه عىل إعادتها بنفسه 

جهـه الن هـذا يجعلـه ممنوع الرضب أو الشتيمه أو التهديـد أو التـوبيخ أو املوا

 .يكذب هروبا من العقاب

ميكن أنه ال ال يعرف معنى امللكيه بعد قام بهذا الترصف لذا عليىك تدريبها عـىل 

 .مفهوم امللكيه وأيضا االستئذان
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خطأ الكثري من األمهات هو عدم وجود نظام غذايئ للطفل بل يأكـل الكثـري 

د الحافظة التي بدور تجعلـه من الحلويات والوجبات التي تحتوي عيل املوا

 ".مفرط الحركة ونشاظه زائد بشكل كبري

ينصح الكثـريون مـن الخـرباء كـل أم طفلهـا كثـري الحركـة والنشـاط أن : الصواب

تفحص وتتابع نظام الطفل الغذايئ لتتمكن مـن تحديـد األسـباب التـي تجعـل بعـض 

ًاألطعمة تشعر بالنشاط الزائد أو العصبية، ولتتمكن أيضا م ِ ن تجنـب بعـض األطعمـة ُ

 .وإدخال بعضها اآلخر اىل نظامه الغذايئ

اإلضافات واأللـوان والسـكريات غـري الطبيعيـة التـى تـتم إضـافتها إىل األطعمـة  - 

 .املختلفة تضاعف نشاط الجهاز العصبى

أما األطعمة التى تحتـوى عـىل كالسـيوم وماغنيسـيوم كـالخرضوات واملـكرسات 

 .  الطفلفيمكنها أن تعمل عىل تهدئة

حاويل حذف بعض األطعمة مـن نظامـه الغـذاىئ كاملرشوبـات الغازيـة والصـودا  - 

وميكنك أن تعطـي . وحبوب اإلفطار التى تحتوى عىل نسبة عالية من السكريات

ّطفلك شوكوال داكنا ألنه يكون قليل السكريات ويحتوى عىل مضادات األكسـدة  ً

 .  الكافينيًمع الوضع ىف االعتبار أنه يحتوي أيضا عىل

ًاحريص عىل إطعام طفلك خضارا طازجة كالكرفس والفلفل والربوكىل والقـرنبيط  - 

 . والجزر

ًتستطيعني أيضا أن تقدمى له فاكهة مجففة كاملشـمش واألنانـاس والزبيـب مـع  - 

الحرص الدائم عىل أن تحتوي ثالجتك عىل وجبـات خفيفـة لطفلـك مكونـة مـن 

 . الربتقالقطع التفاح واملوز والشامم و

 .وميكنك أيضا أن تتبني خيار وجبة صحية من املوز مع الزبادي أو اللنب والثلج

ًإذا كنت تريدين لطفلك أن يكون أكرث هـدوءا، ميكنـك أن متنحيـه زبـادي قليـل  - 
 .الدسم مع الفاكهة، كام تعترب األنواع املختلفة من الجنب مفيدة له
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بيسـمع الكـالم، لطيـف، حبـوب، تحلم كل أم بطفل هادي، مؤدب، منظم، 

مرح، بينام يف معاده، بيأكل كويس، بيرشب اللنب، بيغسل سنانه، بيلم لعبـه 

علطول، أوضته علطول مرتتبه، بيحب أخواتـه وبيعـاملهم كـويس، صـبور مـش زنـان، 

قنوع، بيستأذن قبل ما يعمل أي حاجة، نظيف، بيحـافظ عـىل نفسـه، بيحـرتم الكبـري 

 ...بيحب يساعد ماماوالصغري، بيحب يقرا، 

 ....ميكن فاكرين الطفل ده لو موجود يبقى مثايل : الصواب

 .الحقيقة لو موجود سوف يكون طفل غري طبيعي

 .إلن الطبيعي ان الطفل طفل مازال يتعلم

من املمكن أن يوجد طفل به بعض من هذه السلوكيات ولكـن ليسـت جميعهـا 

 .بالطبع

ا كام تحلم سوف ال تـري مميـزاتهم وتـري وطول ما كل أم تريد أن يصبح أوالده

 .فقط ما ينقصهم وما تبحث عنه فيهم

ًوـهـذا الـشـعور يجعلـهـا تـشـعر دامـئـا أنـهـا أم فاـشـلة ومحبـطـة وتربيتـهـا خاطـئـة 

 .وأوالدها أبشع أطفال يف الدنيا كلها

 بطفـل الـلــههونوا عيل أنفسكم قليالً وأنظروا نصف الكوب املمتليؤ فقد رزقك 

شفي مهاراته وقدراته التي يتميز بها حتي تفتخري بـه وتجعليهـا مـدعم ِعليك أن تكت

 .له ومحفز

وتري حسن تربيتك له يف أخالقه وسلوكياته التي زرعتيها فيه منذ صـغره ولـيس 

 .العكس أن تبحثي عيل السلبيات والنواقص فقط
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أحيانا نفعل أشياء بهدف معني ثـم نجـد أنفسـنا ننحـرف عـن .. خطأ كبري 

 .هدفذلك ال

أروح واخداه املكتبة يشرتي الكتاب اليل يحبـه  ..  .نفيس ابني يحب القراءة: مثال

و أول مـا يجـي يقـرا الكتـاب أعلـق عـىل طريقـة مسـكته للكتـاب، الجلسـة   ) ممتاز(

طيب   . طبعا ده غري الوقت املناسب للقراءة. املناسبة للقراءة،واإلضاءة املناسبة للقراءة

 ؟؟ فسهاإيه أخبار القراءة ن

إذا قامت كل أم يف الرتكيز يف التفاصيل إبنها فسوف تكرهـه يف القـراءة : الصواب

 .وتنفره منها ويلعن لها رفضه التام وامتناعه عن القراءة

كل هذه نقاط مهمة جدا، ويلزم أن الزم أوالدنا عليها لكـن لـيس وقـت مـا هـو 

حساسه بنفسه وسـط بحـر بيقرا الكتاب ومستمتع فأدخل أنا كأم وأقطع استمتاعه وإ

 .القراءة الذي انشغل فيه وألول مرة

اتركيه طاملا تحقـق ..   وذلك سواء كان نائم عىل بطنه، عىل الرسير،تحت الرتابيزة 

الهدف املراد رشاء الكتب من أجله أما عن الرشوط واملواصفات أجعل لها وقـت يـايت 

 املكتبـة أو املكتـب املخصـص بالتدريج وهو يراك ملتزم يف مكان معني للقراءة وليكن

 .لذلك يف البيت

وأيضا الجلوس املناسب لراحة العني والظهـر للقـراءة التـي تكـون بهـا مسـتمتع 

 .بالفعل وال تشعر بأمل فيام بعد بسبب الضوء الخافت أو جلوس يتعب الظهر والرقبة

وطبعا القراءة مثال بسيط ممكن أن يعمم هذا املثـال عـيل كـل األهـداف التـي 

 .يدون تحقيقها مع أطفالكمتر
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ًرضب األطفال عيل الوجه بالقلم لتعنيـف والرتبيـة ظنـا منـا أن .. خطأ آخر 

 ".كلام كانت اللطمة قوية كلام تريب وتأدب الطفل

فقد أثبـت العلـامء أن الرضب عـىل ... إياكم ورضب أبنائكم عىل الوجه: الصواب

 ... ن نبينا قد نهى بشدة عن ذلك الوجه له مخاطر كبرية، ورمبا نعجب إذا علمنا أ

يف دراسة جديدة يؤكد الباحثون األمريكيون أن الرضب املتكرر عىل الرأس والوجه 

 .ًميكن أن يسبب أمراضا عصبية مثل مرض الزهامير الذي يفقد املخ وظائفه

 العـب ريـايض توفـوا بـأمراض يف املـخ أو 12وأظهرت عمليات الـترشيح لجثـث 

 .. واضحا للرضر الواقع عىل الجهاز العصبيًأمراض عصبية، منطا

غري ان إحساس الطفل يكون مضاعف باالهانة والخذالن ويشـعره ذلـك بضـعف 

كبري يف الثقة بالنفس غري أنني أريب بداخل طفيل خوف رهيب مبجرد ما أقرب إليـه أو 

 .أرشت بيدي أمام وجهه

ال الوقـت فـرني فلامذا تضع طفلك يف هذا املوقف وتجعله يشعر بأنه مهان طو

ًأطفال تخيش أن تتكلم أو تتحرك من أماكنها خوفا من رد فعل والديهم بالرضب أمـام 

 .اآلخرين فيكرسون هيبتهم يف عيون زمالئهم أو األقارب
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دا صغري وال بيفهم حاجة كل ما أكلمه وال فاهم الصح من الغلـط .. األم "

دهـا األمهـات بشـكل لألسف كلمة برتد" يبقي هتعب نفيس وأقوله ليه.. 

 .ًكبري جدا باإلجامع أن األطفال ال تفهم ما يقال لهم من أوامر أو من كلامت بسيطة

ًاألطفـال ترغـب دامئـا باللعـب ىف  ًيكون الطفل قـادرا التمييـز الصـواب: الصواب

، فكيـف نجعـل الطفـل "أكبـاس الكهربـاء، وفـتح األدراج: "أشياء خطره بـاملنزل، مثـل

 مر ممنوع؟يستوعب أن هذا األ

ً إن عمر العام ونصف يعتـرب مبكـرا جـدا -لصحة وسالمة الطفل وسلوك األطفال  ً

بالنسبة للطفل لىك يستوعب معنى كلمة الخطر، فحب االكتشاف والتقليد لديه أكـرب 

، وإمنـا همـه األكـرب هـو "الخطـر، والثـواب والعقـاب: "مثـل ًكثريا من إدراكه ملفاهيم 

 . ماذا يوجد ىف هذا الثقب الصغري بالحائطمعرفة ما يحتويه الدرج، أو

لذا نجد أنه مهام قامت األم بنهـى الطفـل عـن اإلتيـان بـأى مـن هـذه األفعـال 

َفسيعود لفعلها مرة أخرى ألن توقفه عن هذا الفعل يكـون لحظيـا، فهـو مل يـدرك أو 

 .يقتنع ملاذا يتم نهيه عن هذا الفعل

 أمـر النهـى، وهـذا املـؤرش هـو هناك مؤرش يدل عىل أن الطفل مسـتعد لتنفيـذ

عندما نقوم بإعطاء الطفل ثالثة أوامر أو أكرث ىف نفس الوقـت، ويقـوم هـو بتنفيـذها 

جميعا ىف وقت واحد، فمثالً أن نطلب منه أن يذهب إىل الغرفة املجـاورة، فهـذا أمـر 

أول، ويحرض منها التليفون هذا أمر ثان، ويحرض دميته هذا أمر ثالث، ثم يغلق بـاب 

 .ًلغرفة، فإذا نفذ الطفل هذه األوامر معا ودفعة واحدةا

ًيكون ذلك مؤرشا عىل أن الطفل قد وصل إىل املرحلة التى يستطيع فيها التمييـز 

بني الصواب والخطأ، وهنا نبدأ بإعطائه أوامر النهى، مع رشح األسباب بصورة مبسطة 

 . إمتامه العامني والنصفيستطيع هو إدراكها، وعادة ال يصل الطفل لهذه املرحلة قبل

ـة ـهـو ـل ـهـذه املرحـل ـه قـب ـام ـب ـدان القـي ـا يـسـتطيع الواـل ـل ـم  وأن ـك
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تغطيـة جميـع أكبـاس الكهربـاء التـى مـن املمكـن أن : " توفري بيئة آمنة للطفل، مثل

تكون ىف متناول يديه، وإعادة ترتيب محتويات أدراج املنزل عن طريق وضـع األشـياء 

 "ًطرا عىل الطفل ىف األدراج العلويةالقابلة للكرس أو التى متثل خ

: ويفضل ترك مساحة من الحريـة للطفـل إلشـباع غريـزة االكتشـاف لديـه، مثـل

وضع بعـض األلعـاب والكتـب القدميـة أو املالبـس ىف األدراج التـى يسـتطيع الطفـل "

، وبهذه الطريقة يتمكن الطفل من إشباع غريزته من دون أن يشعر أن "الوصول إليها

ً من املمنوعات، وهو ما يؤدى الحقا لنتيجة عكسـية، ويتسـبب ىف اكتسـابه كل أفعاله

 ".العناد، وعدم الطاعة"عادات، مثل 
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 امتي يعني؟: الطفل.. كان ياماكان .. األم "

 الطفل اسمه ايه؟.. ولد صغري بيلعب .. معرفش : األم

 الطفل عندو كام اخ؟؟.. اسكت بقي بيلعب مع أخواته : األم

 "سمع وأنت ساكت ياما مش هكمل الحكاية ا: األم

الهدف من القصة هو ترك خيال الطفل يتسع وينمو ويسـأل ويسـتفيد : الصواب

من القصة وليس تلجيم فمه وأفكاره وعدم الرد عيل تساؤالته من االمـور التـي يجـب 

 :عليك مراعاتها اثناء قراءة القصص لطفلك ما ييل

طار البطـل يف السـامء، “: ستحيل والصعب، مثالًان تحايك الواقع وتبتعدي عن امل -1

 .امسك السحاب بيده

ً سـطر، حتـى ال يرهـق الطفـل ذهنيـا، 20 -15يجب ان تكون قصـرية ال تتجـاوز  -2 ُ

 ً.وتشت األفكار يف عقله ويشعر بامللل رسيعا

 .ابتعاد عن األسامء األجنبية والغريبة -3

يجـب اختيـار أسـهل الكلـامت، . اناختاري الكلامت السهلة والبسيطة قدر اإلمك -4

 ".النقود"أسهل واعم من كلمة " املال"كلمة : مثال

 .االبتعاد عن الكلامت البذيئة والسيئة، وألفاظ السب والشتم -5

 .نهايتها سعيدة قدر اإلمكان -6

 :اثناء قراءة القصة

ً اقريئ القصة يشكل مشوق ومسيل، مستخدمة اصـواتا مختلفـة، واحـريص عـىل ان -1

رى الطفل انك مستمتعة مبا تفعلني، ومتفاعلة مـع احـداث القصـة، وبعـد كـل ي

 .حركة عودي اىل توقعات الطفل عام سيحدث فيام بعد

، اشـريي اىل الشخصـية املعنيـة، لتسـاعدي "قالـت"و" قـال" عندما تصلني اىل عبارة -2

الطفل عىل معرفة من املتكلم، وكـذلك يف عمليـة ربـط األحـداث وربـط الطفـل 

 .لقصةبا
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 :بعد القراءة

راجعي برسعة أحداث القصة، ثم اسأيل الطفل أسئلة حولها، لتتحقـي مـن مـدى  -1

 .فهمه للقصة

بعد قراءة القصة أول مرة عودي اىل توقعات الطفل حول موضوعها، لرتي مـدى  -2

 .صحتها واستمتاعه بذلك

أو متثليـة اطلبي من الطفل ان يعرب عن فهمه للقصة من خـالل رسـوم يرسـمها،  -3

 .يؤديها، أو من خالل مرشوع فني يقوم به

ًأعطيه وقتا كافيا للحديث عن مرشوعاتـه أو رسـومه، اسـاليه إذا حـدث معـه يف  -4 ً

 .حياته يشء مشابه ملا حدث يف القصة
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مسـمعش تقـول عـايز .. هتذاكـر يعني هتذاكر االمتحانـات قربـت : األم"

 ".ونأخرج وال ألعب وال أتفرج عيل التلفزي

من الخطأ أن مننع كل وسائل الرتفيه عن الطفل بحجة أن يركز فعلـييك : الصواب

ًأن تقسمي الوقت جيدا بني املذاكرة وبني الرتفيه حتي يعيدي نشـاط الطفـل ونشـيط 

 .الذاكرة والتدعيم النفيس له

كونا هادئني عن مسـاعدته وال تتعـودا الصـوت العـايل والغضـب وتعلـام الصـرب 

 .ًال يزال صغرياوتذكرا أنه 

ًنريدك ناجحا مثـل : "ًارسام هدفا له وارشحاه لصغريكام بقدر عمره، فقوال له مثًال

 .ًال ترسام شكًال واحدا أو مهنة واحدة أمام عينيه" كذا وكذا

راجعـا موضـوع أنـواع ... ًاعلام أنه قد يكون ناجحا يف مجال وغري ناجح يف آخـر 

 .ءيهالذكاءات وتوظيفها يف املذاكرة بجز

يف صـغره الشـديد ال .. ً قدما لـه وقتـا للراحـة يأكـل أو يلعـب أو يتحـدث فيـه 

 دقيقة حتى متنحيه عرش دقائق من الراحة، وكلـام تقـدم 45تتجاوزي نصف ساعة أو 

 .يف العمر تستطيعان أن تجعال فرتة الراحة كل ساعتني

 أن القـرب مـن  ال تقارنا بينـه وبـني أخوتــه األكـرب أو األصـغر أو زمالئـه  تعلـام

الخالق مهم وعلام أبناءكام ذلك كونا له قدوة فيمكن أن تقرآ أو تعمال أثنـاء مذاكرتـه 

 .فيتعود أنه وقت الجد

ًثقا فيـه قلـيًال وعلـامه االعـتامد عـىل الـنفس تـدريجيا، ففـي منتصـف املرحلـة 

ًاالبتدائية ميكن أن ترتكيه يحفظ نشيدا أو يحاول حل مسألة ريـثام تقـرأين شـيئ ا، ويف ً

 .نهاية املرحلة االبتدائية اجعاله يذاكر وحده وتابعاه وهكذا

علامه يف املرحلة اإلعدادية والثانوية كيف يبحث ويكتب ويصل للحل وال يتعود 

 .الحفظ طريقة لالستذكار
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تـرتبط عملـيـة الكتابـة ـبـاكتامل النضـج العـصـبي ألنامـل الطـفـل وعـضـالتها 

القلم، وهذا النضج العصبي يختلف من الدقيقة من أجل التحكم يف مسكه 

 .طفل إىل آخر

ولذلك عىل األم أن تالحظ طفلها حني يقبض عـىل األشـياء وحـني يسـتخدمها ألن 

ًالكتابة تتطلب قدرة عىل رسم األشكال وتتطلب تدريبا حركيا لتعميق مفهـوم الشـكل  ً

 .ألصابعوتحكم يف األعصاب وتناسق برصي يدوى ودقة يف حركة اليد مع الذراع وا

 :ولتهيئة الطفل للكتابة يجب أن تدرب األم يد الطفل وأصابعه عىل ما يأيت

 .ثنى الطفل ألصابعه بالتوايل ولف مفاصل املعصم -1

جمع األشياء الصغرية بني األصابع ونظم حبات العقد أو السبحة يف خيط بطريقة  -2

 .الصغريةالرتتيب التنازيل ابتداء من الحبة الكبرية وانتهاء بالحبة 

 .ربط الحبل يف شكل عقد وفك هذه العقد -3

 .تقطيع ورق الكارتون وثنى الورق والتنقيط أو التخطيط عىل الورق -4

اـسـتخدام الصلـصـال أو الـشـمع أو الرـمـل املبـلـل أو الجراـئـد يف تـشـكيل اـلـنامذج  -5

 .واملجسامت والحروف واألرقام

 .ىل البيانوالضغط باألصابع عىل املنضدة بطريقه العزف ع -6

 .ثنى األصابع حتى تأخذ وضع مخالب القط وهو ينقض عىل الفريسة -7

التدريب عىل فتح الكتـاب وتقليـب الصـفحات مـن زاويـة الورقـة الـيرسى مـن  -8

 .أسفل

 تشكيل الحروف واألرقام والكلامت من الحبوب باستخدام الصمغ -9

  اللينةتشكيل الحروف واألرقام والكلامت باستخدام األسالك -10
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فكرة راسخة يف ذهن اآلباء أن تدريب الطفل عيل إمساك القلـم مـن سـن "

 ".صغري يؤذيه ويرض بعظام اليد

إن التدريب عيل اإلمساك بالقلم من سن صغري يسـاعد الطفـل بشـكل : الصواب

اإلمساك بالقلم بشـكل صـحيح منـذ الصـغر ويـتم ذلـك مـن خـالل بعـض الخطـوات 

 : صفاء الخط وجودتهولطريقة مسك القلم دور يف

 مسك القلم برفق وعدم الضغط عليه بشدة -1

 اختيار نوعية القلم الجيدة -2

 االتجاه الصحيح للدفرت مع اليد -3

 .استخدام األدوات كالكرة املطاطية -4

 .الحفر عىل البطاطا املسلوقة -5

ة يكمـن تفريغ رشحات البطاطا إلشكال الحروف واألرقام والكلامت ولزيادة املتع -6

 .غسلها ثم قليها مع إمكانية أكلها

 .وصول القرد إىل املوز" عمل املتاهات والسري فيها  -7

ًودامئا حفزوه معنويا بالكلامت الجميلة واملدح والثناء عيل ما قام به مـن أشـياء  ً

حتي لو كانت بسيطة حتي يعطيه حافز عيل تكرار التلـوين أو اإلمسـاك بـالقلم مـرة 

 .أخري

ِ يراك الطفل وأنت تشارك معه يف التلوين أو الكتابة حتـي لـو بأشـياء ويفضل أن

 .بسيطة ألن األطفال تحب التقليد ويريد أن يصبح لديه أشياء يهتم بها
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دميـا بعنفـه ومـش .. بخاف أقول كالم حلو ألين ال يدلع ويسـوء فيهـا : األم"

 مـن أعتقاد خـاطئ" بحب حتي لو عمل حاجة كويسة أظهر له فرحتي بيه

ًاألمهات واآلباء أن التشجيع وتحفيز الطفل يجعله يفسـد أخالقيـا وسـلوكيا وأن الشـد  ً

 .والعنف هو األسلوب األسايس يف الرتبية

التشجيع للطفل مثل املـاء للنبـات يـذبل وميـوت إذا منعنـا عنـه املـاء : الصواب

جيع بيـنام كذلك فان ذكاء الطفل وقدراته العقلية تذبل ومتـوت إذا منعنـا عنهـا التشـ

 .الذكاء والقدرات العقلية تنمو إذا حرصنا عىل تشجيعه

إن علم الرتبية الحديث يسمى عقاب الطفل البدين بالرضب أو القـرص أو اللكـم 

أو عقابه النفيس باأللفاظ القاسية مثل الشـتائم يسـميه علـم الرتبيـة الحـديث إيـذاء 

 وفقد الثقة بالنفس ويجعله ًللطفل وتحطيام لقدراته كل هذا يصيب الطفل باإلحباط

ًغري راغب يف التعاون وال يف تحمل املسؤولية بل يجعله عدوانيا قلقا رسيع االنفعال ً. 

فالطفل إذا استخدمنا معه أساليب اإليذاء البدين والـنفيس سيشـعر بـأن كـل مـا 

 .يقوم به ال يريض عنه الكبار املحيطون به

لكبار فانه سيمتنع عن كثري مـن األشـياء ًوملا كان الطفل يهتم جدا بالفوز برضاء ا

الالزمة لنموه العقيل والنفيس والبدين نتيجة أسلوب الكـف أو املنـع الـذي يلجـأ اليـه 

 .الكبار يف تعاملهم مع األطفال

ـدعم  ـاليب اـل ـىل أـس ـري ـع ـد كـب ـف إىل ـح ـال تتوـق ـة لألطـف ـئة االجتامعـي ان التنـش

 الصغار فسـلوك الطفـل الـذي يجـد والتشجيع أو الكف واملنع التي ميارسها الكبار مع

ًتشجيعا وترحيبا وتدعيام من الكبار سيكرره الطفـل ويعتـاد عليـه أمـا سـلوك الطفـل  ً ً

 .الذي تقابله باالستنكار أو اإلهامل أو العقاب فسيكف عنه
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كل أيل بتأخده يف الحضانة مبجرد مـا .. ًبنتي بتنيس بشكل كبري جدا : األم"

شوية وسألتها فيه بعدها أالقيها مـش فـاكره أي تروح بتنساه أو لو ذكرنا 

 ".حاجة

ّعىل الرغم من النشاطات العديدة التي يقوم بها األطفال يف املدرسة إال : الصواب

 .أننا ال نستطيع أن ننكر أهمية دور الوالدين يف تثبيت املعلومات الجديدة يف املنزل

رة ومملة بل بإمكانك فليس من الرضوري أن تكون مهمة التعليم يف املنزل مضج

جعلها فرتة لعب ومعرفة يف الوقت نفسه حيث تقضني لحظات ممتعـة ومفيـدة مـع 

 :طفلك

بإمكانك تحضري بطاقات التعريـف، حيـث تقـومني بوضـع صـور للكلـامت التـي  -1

ًتعلمها طفلك حديثا واكتبي الحرف األول من هذه الكلمـة واحـريص عـىل ذكـر . ّ

 .اسم الحرف وتقليد صوته

ًن ذاكرة الطفل يف هذا العمر قد تكـون قصـرية لـذا عليـك دامئـا تـذكري طفلـك إ -2

ّبالكلامت الجديدة التي تعلمها وذلك عرب عرض الصور بشكل دائم وربطهـا مـع  ّ

 ما يأكل أو مبا يلعب

العبي مع طفلك لعبة التخمني، حيث بإمكانك سؤاله عن أسامء كل يشء يحـيط  -3

 به

ّور األهم يف ربط الصور والكلامت مع بعضها البعض وهي ّكام للعبة التوصيل الد -4

 مهمة لتنشيط ذاكرة طفلك

ّغني دوما مع طفلك األغاين التي تعلمه األحرف واألرقام أو أحرضي من األنرتنت  -5 ً ّ

مقاطع أغاين صغرية مـن اليوتيـوب بهـا نغـامت ورسـوم متحركـة تجـذب أنتبـاه 

 .ل كبريالطفل وتجعله يتذكر الحروف واألرقام بشك
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يشكون يف مرحلة املراهقة من أصدقاء أبنائهم .. الكثري من اآلباء واألمهات "

ولكـن طريقـة .. فهم يرون أن البعض منهم هؤالء األصـدقاء ال يصـلحون .. 

 ..املنع أثبتت فشلها يف حل تلك املشكلة 

 فريصـد وينتقـد ويحلـل.. يف أبنـك ) العقل الذايت(بداية عليك أن تزرع : الصواب

ويف نفس الوقت ال متنعه عنه .. ثم أبدأ بنقد ترصفات زميله أمامه بشكل غري مبارش ..

 ..حاول أن توفر بديل لهذا الصديق ..

صديق ترىض عنه ويكون متوافق مع أبنك من حيث العمر وامليول واالهتاممات 

 !!بذلك نكون قد اخرتنا ألوالدنا أصدقاء بعقولهم هم ..

ألن ببسـاطة لـن يسـتجيب .. ن صديقك فالن ألنـه يسء وال تقع يف خطأ أبعد ع

فيمكن أن يكون صديقه فالن أقرب من لديـه ويحـب أن . ابنك لك وال يعطيع أوامرك

يتكلم معه ويصعب عليه التخيل عليه حتي يسمع كالمك فمن املمكـن أن يسـتجيب 

ت أمامك باملوافقة ويقطع عالقته به فقط أمامـك وتجديـه خـارج البيـت طـوال الوقـ

 .معه

هنا يجب أن نتعامل مبنتهي الذكاء فاملراهق يرفض أن يفرض عليه يشء أو يأمره 

 . بأمر مل يأيت عيل هواه

ِفعليك أن تقريب منه ومن أصدقائه وتوضحي له أنك السلبيات واإليجابيـات مـن  ِ

خالل الحوار الغري مبارش وليس برشط أن تكرهيه يف فالن بـل أذكـري السـلوك بشـكل 

 هو أن يستخدم أخالقه وتربيته يف االختيار واالنتقاء مـن يفضـل أن يعرفـه عام وعليه

 .ومن ال
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كلنا نعتقد أننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عـىل سـالمة أطفالنـا، لكـن أمل "

ًتسأىل نفسك أبدا أنه رمبا ولو ملرة واحدة قد عرضـت حيـاة طفلـك للخطـر 

لطفل عىل خارج البيت فقط، فكثـري ال تقترص املخاطر التى تهدد سالمة ا" دون قصد؟

 .من الحوادث تقع للطفل ىف بيته

األطفال الصغار ال يستطعون التمييز بـني مـا هـو آمـن ومـا هـو خطـر : الصواب

 :  إلييك بعض النصائح لتتبعيها مع طفلك 

ًال ترتىك مولودك أو طفلـك الصـغري مبفـرده ىف غرفـة إال إذا كـان نامئـا ىف فراشـه   •

 .اآلمن

 .تخدمى أغطية بالستيكية لسد أكباس الكهرباءاس  •

 .ثبتى املكتبة وقطع األثاث الغري الثابتة مبسامري ىف الحائط  •

 .ضعى مقابض آمنة عىل الدواليب واألبواب والنوافذ  •

 .ًاحفظى النباتات بعيدا عن متناول يد األطفال  •

 .ال تضعى األثاث بالقرب من النوافذ  •

 متنـاول طفلـك كــل األشـياء الصـغرية التـى قـد تتسـبب ىف ًاحفظى بعيـدا عـن  •

 .الخ...اختناقه مثل العمالت، األزرار، املكرسات، 

 .ًاحتفظى باألشياء القابلة للكرس وكذلك األشياء الحادة بعيدا عن متناول الطفل  •

ًسدى جيدا وبشكل آمن أى فتحات ىف سور البلكونة وأبقى باب البلكونة مغلقـا   • ً

 .لوقتطوال ا

ًإذا كان لديك حيوانا أليفا، ال ترتىك طفلك يلعب معه دون إرشاف  • ً. 

 :ىف املطبخ

احتفظى باألشياء القابلة للكرس ىف األرفف العلوية وضعى األشياء البالسـتيكية ىف   •

 .األرفف السفلية

ًـضـعى الكربـيـت، الـسـكاكني واألدوات الخـطـرة األـخـرى بعـيـدا ـعـن متـنـاول ـيـد   •

 .األطفال
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 .احفظى املنظفات السائلة واملطهرات ىف دوالب مغلق • 

اجعىل مقابض األواىن ناحية الداخل سواء املوجودة عىل البوتاجاز أو حتـى عـىل   •

 .ترابيزة املطبخ أو السفرة

 .ًأبقى بابها مغلقا باستمرار، إذا كانت لديك غسالة أطباق  •

 .طهىحاوىل تعليم طفلك أال يدخل املطبخ ىف أوقات ال  •

 .احفظى القاممة ىف سلة بغطاء  •

 :ىف الحامم

 .ًأبقى غطاء التواليت مغلقا طوال الوقت  •

 .ال ترتىك طفلك دون إرشاف ألى سبب أثناء االستحامم، حتى ولو للحظة واحدة  •

 .احفظى األدوية واملطهرات واملنظفات السائلة ىف مكان مغلق  •

 .اجيد التى تحمى من االنزالقافرىش ىف البانيو وأرض الحامم السج  •

 .ًأبقى باب دورة املياه مغلقا من الخارج عند عدم االستخدام  •

 .ال تستخدمى الدفايات الكهربائية ىف الحامم  •

 :ىف السيارة

 .يجب أن يجلس األطفال ىف الكرىس املخصص لهم املثبت ىف املقعد الخلفى  •

يجـب أن يجلسـوا ىف املقعـد الخلفـى ًاألطفال األكرب سنا تحت سن الثانيـة عرش   •

 .ويضعوا حزام األمان

 .ًال تقودى السيارة أبدا والطفل جالس عىل رجلك  •

ًال ترتىك الطفل وحيدا أبدا ىف السيارة حتى ولو لدقيقة  • ً. 

 .ال تدعى الطفل يخرج يده أو رأسه خارج نافذة السيارة  •

 :ىف األماكن العامة

  ىف السـوق التجـارى أو ىف ال ترتىك طفلك دون إرشاف  •
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 . أى مكان عام آخر عندما تقومني بعمل ىشء آخرالنادى أو ىف

 .ال ترتىك طفلك دون إرشاف بجوار حامم السباحة  •

 .ًرافقى طفلك دامئا ىف الحاممات العامة  •

ًأمسىك يد طفلك أثناء السري ىف الشارع، وتأكدى أنه يسـري عـىل الرصـيف بعيـدا   •

 .عن السيارات
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وتشعر أنهـا طـوال الوقـت .. تخاف الكثري من األمهات عيل طفلها الوحيد "

 "وهذا خطأ كبري.. خائفة عليه بشكل مبالغ فيه 

 :الصواب

 :الجوانب املادية... أوال

ال لتلبية املطالب املادية بـدون حـد، فالتـدليل املـادي وإغـراق الطفـل بالهـدايا 

فساد الطفل وسيجعله غري قادر عىل مواجهة وتلبية جميع طلباته املادي سيؤدي إىل إ

مصاعب الحياة، وبدال مـن ذلـك حـاويل تنظـيم الهـدايا ومطالبـه املاديـة عـيل شـكل 

 مكافآت عيل سلوكه الجيد

 :إبقاء الطفل مشغول... ثانيا

يجب بناء العديد من الصداقات، وبالتايل ميكن للطفـل أن يتغلـب عـىل مشـكلة 

ب إيل املدرسة، يجب عىل األم ان تشجع طفلها عـىل عدم وجود إخوة، فبجانب الذها

مامرسة الرياضة وخصوصا الرياضات الجامعية حتي ميكنه التعامل مع الناس، وميكـن 

ـة املـهـارات واملواـهـب  ـة، وتـشـجعه ـعـىل تنمـي ـادي أو املكتـب أيـضـا أن تـصـحبه إيل الـن

 .املختلفة

 :دائرة األقارب واملعارف: ثالثا

ة بالكثري من األقارب واألصدقاء، ومشاركتهم يف الرحالت عىل األرسة توطيد العالق

 واالحتفاالت

 :ال لالهتامم الزائد..... رابعا

يعد هذا خطأ كبري يف تربيـة الطفـل، حيـث يجـب إعطـاء الطفـل مسـاحة مـن 

 .الحرية واالستقالل حتي يستطيع مواجهة الحياة بظروفها املختلفة
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جـازة فـيام يشـغلون وقـت أطفـالهم يحتار الكثري من األمهـات يف فـرتة األ"

لدرجة أن يرتكونهم أمام التلفاز طوال اليوم إيل معاد النوم ليالً وبهذا يكـون 

 "وقت الطفل ضاع هباء

إذا ـكـان أوالدك يـعـانون ـمـن املـلـل يف اإلـجـازة، فإلـيـك بـعـض األفـكـار : الـصـواب

 :واالقرتاحات لتسلية أوقاتهم

ات الصـابون عـن طريـق خلـط املقـادير اجعليهم يصنعون بأنفسهم لعبة فقاعـ -1

ثـم .. كـوب جلـيرسين¼ كوب ماء،  ¼ 1كوب صابون سائل، ¼ : التالية ببعضها

 .دعيهم يستمتعون بوقت مرح وهم يطريون فقاعات الصابون

هنـاك كتـب ومواقـع إلكرتونيـة تقـدم خطـوات مـيرسة ! اجعليهم علامء صـغار -2

 .لتجارب علمية بسيطة ميكن إجراؤها باملنزل

فهناك كتب تعلم األطفال الرسـم، حيـث تعـرض كيفيـة رسـم .. أما ملحبي الرسم -3

اليشء خطوة بخطـوة، شـجعيه عـىل الرسـم وعلقيهـا بـاملنزل أو لوحـة جامعيـة 

ًضعي فرخـا كبـريا مـن الكـارتون عـىل : يشرتك يف رسمها أفراد األرسة أو األصدقاء ً

 .األرض وليلتف الجميع حولها ويشرتكون يف الرسم

شجعيه عىل استخدام كامريا املوبايل يف التقـاط الصـور ملشـاهد الحيـاة اليوميـة  -4

إلـخ، ميكنـه .. باملنزل، األثاث، الطعام، أو التقاط صور للشارع والناس من الرشفة

 .أن يكتب تعليقات عىل الصور

ًاشـرتيك ألبنائـك يف مكتبـة عامـة وليسـتعريوا كتبـا يف .. قراء اليوم هم قادة الغـد -5

 .االت اهتامماتهممج

اجمعي أصدقاء أبنائك واعقدي مسابقة بني الجميع، وجهزي لهم جوائز رمزيـة،  -6

 .وميكن أن يشرتكوا هم يف رشاء الجائزة للفائزين بجزء من مرصوفهم

استخدمي الخامات املوجودة باملنزل والتي يتم الـتخلص منهـا  -7

 إلخ، .. نستوعادة مثل البكر املناديل، علب الكربيت والجبنة ال
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يف تنفيذ األعامل اليدوية واألشغال الفنية، اإلنرتنت تزخـر بأفكـار رائعـة ال حرص 

 .لها

مامرسة الرياضة مهمة للجسم والنفس والعقل، ميكن أن يكون ذلك عىل نغامت  -8

ليحـاكوه يف » Youtube«املوسيقى، ورمبا يشاهدون فيديو ملـدرب ريـايض عـىل 

 .أداء التامرين

ًطبعـا بـعـد أن «يحـب أبناـئـك قضـاء وـقـت يف منـازل أقـاربهم وأـصـدقائهم رمبـا  -9

 .»تطمئني ملن يدخل طفلك منزلهم

ًإذا كان يحب املطبخ فقد يعد وجبة خفيفة أو عصريا ويتفنن يف تقدميها بشـكل  -10

 .»الفكرة لألوالد والبنات: ملحوظة«جذاب 

ها بجوار بعضها، وشـجعيهم احرضي زجاجات املياه الفارغة ورصي.. لعبة النيشان -11

 .عىل قذف الكرة عليها، والفائز من ينجح يف إيقاع أكرب عدد من الزجاجات

هل .. التمثيل ينمي خيال الطفل ويساعده عىل التعبري عن انفعاالته بشكل آمن -12

تذكرين عندما كنا يف طفولتنا نرتدي املالبس ونصنع الخيم مبالءات الرسير، ميكن 

كتش فيديو بكامريا املوبايل ويعرضوه لـألرسة واألصـدقاء، ليتلقـوا أن يصوروا االس

 .اآلراء عليه

فانتهزي الفرصة يف تنمية مواهب أبنائـك وتشـجيعهم عـىل تجربـة .. اإلجازة كنز

 ِأمور جديدة ليكتشفوا أنفسهم، فامذا لديك من أفكار؟
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هني أبنايئ تردد كثري من األمهات يف لحظة غضبي ال أعرف أمتالك أعصايب وأ"

وأـشـعر أنـنـي هـنـت ـكـرامتهم ويـشـعرون بالخـجـل أـمـام أنفـسـهم أو أـمـام 

 ".اآلخرين

يجب أن متنعي نفسك عن توجيـه التـوبيخ واللـوم البنـك عالنيـة، ولـو : الصواب

ًوجديت أن ابنك أو ابنتك قد وقـع مـنهم سـلوكًا خاطئـا أو ارتكبـا ترصفـا أحمًقـا فمـن 

النقد والتوبيخ لو كان هناك آخرون متواجدون يف الرضوري أال تسارعي بتوجيه اللوم و

نفس املكان، بل انتظري حتـى ميكنـك االنفـراد بابنـك ثـم واجهيـه باملشـكلة وترصيف 

 .بأسلوب يحكمه الهدوء والتعقل

سيطري عىل ردود أفعالـك، ألنـك لـو فقـديت صـربك وواصـلتي الرصاخ فـإن هـذا 

 تفـوق الخطـأ الـذي وقـع فيـه، سيقودك إىل إهانة ابنك وجرح مشـاعره رمبـا بصـورة

وبالتايل فإن التحكم يف ردود أفعالك ودرجتها من األهمية مبكـان لضـامن عـدم إيـذاء 

 .مشاعر ابنك

 ارضيب املثال الجيد وكوين القدوة الحسنة، فال يعقـل أن تقعـي يف أمـور خاطئـة 

ىل صـدام ويف نفس الوقت تطالنب أبنائك بعدم ارتكابها، ألن هذا يقود بطبيعة الحال إ

وشيك بينك وبينهم وسيكون هناك عدم احرتام متبادل، ولذا تحـيل بالنضـج الكـايف يف 

 .سلوكياتك

ًالحوار يقـوم عـىل فكـرة االحـرتام والتقـدير واملصـارحة وبالتـايل فـإن كثـريا مـن 

املواقف التي كان ميكن أن تنتهي بإيذاء لكرامـة األبنـاء ميكـن ببسـاطة أن تحـل مـن 

 .دئخالل الحوار الها

 ابذيل قصارى جهدك ملراعاة ما يحب أبناؤك يف حالة أن هنـاك بعـض األصـدقاء 

ًيزورونهم يف البيت فال ميكن أن تتعمدي أن تطلبي من ابنتك مهام وأمورا معينة بينام 

صديقتها تزورها ألن هذا سيؤدي إىل جرح مشاعر ابنتك بل احريص عـىل مراعـاة أنهـا 

 .كأنها صاحبة املنزلتحب أن تبدو يف عيني صديقتها و

 

89



 

 109

ال يبايل الكثري مـن اآلبـاء أو األمهـات املـدخنني .. التدخني بجانب الطفل "

وـهـم حواـمـل بالـتـدخني ـضـاربني بـعـرض الـحـائط ـسـلبية الـتـدخني ـعـيل 

 ."األطفال

أن قد أثبت الكثري من البـاحثون أن تعـرض األطفـال للتـدخني السـلبى : الصواب

 .غيجعلهم أكرث عدوانية عند البلو

أظهر بحث جديد أن الرضع واألطفال الصغار الذين يتعرضون للتدخني السـلبى، 

 .ميكن أن تتولد لديهم ميول عدوانية عند البلوغ

إن البحث أظهر أن التدخني السلبى يسـبب دمـارا دامئـا ملـخ األطفـال دون سـن 

حدث العارشة، حتى إذا ما استنشقوا دخان سجائر من حولهم لفرتات قصرية، وهو ما ي

 .تغيريات سلبية ىف سلوكياتهم

وأن األطفال الذين يتعرضون للتدخني السلبى تزداد لديهم فـرص تنميـة صـفات 

 .سلوكية منحرفة

وأوضح الباحثون أن التعرض لدخان السجائر ىف مرحلة الطفولـة املبكـرة بشـكل 

 .نموخاص، ميثل خطورة كبرية، ألنها املرحلة التى يكون فيها مخ الطفل ىف مرحلة ال

ووجد الباحثون أن التقارير الخاصة باألطفـال الـذين تعرضـوا للتـدخني السـلبى، 

 .حتى لفرتة مؤقتة، أظهرت أنهم أصبحوا أكرث عدوانية مع نهاية الصف الرابع االبتداىئ

 سـوف نحاسـب علـيهم الـلــه يف أطفالنا فهـم نعمـة مـن الـلـهفيجب أن نتقي 

فهم ياثرون عيل سالمة الجنني العضوية فقـد فعيل األمهات الالي يدخن وهن حوامل 

يحسد بعد التشوهات بسبب التدخني وتأثري النيكوتني عيل املخ مام يؤثر عيل السالمة 

 .النفسية بعد الوالدة
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كثري من األمهات ال يبايل بوجود أطفـال يتعلمـون الزحـف يف مكـان بـه "

 ".سالمل ميكن أن تشكل خطر فادح عيل هؤالء األطفال

ِعندما يكون لديك سالمل ىف منزلك، فهـذا قـد يشـكل خطـر لـيس عـىل : ابالصو

 ًاألطفال الصغار فقط، ولكن عىل البالغني أيضا

  سالمة الرضع واألطفال-1

ضعى بوابة أعىل السلم حتى ال يتأذى طفلك أو يقع مـن أعـىل، هـذه البوابـات 

نـزل مـن عـىل تصمم مخصوص حتى ال يستطيع الطفل فتحها أو الققز مـن فوقهـا، لي

 .السلم

ًاألطفال يحبون اللعب عـىل السـالمل صـعودا ونـزوالً، وهـى عـادة جيـدة تشـحذ 

مهاراتهم الحركية، يجب أن تعلمى طفلك قواعد األمـان عـىل السـالمل، ومـن املهـم أن 

تكوىن بجانبه عندما يجرب الصعود والنزول، سواء كان ما يـزال يحبـو، أو إذا كـان قـد 

 .تعلم الوقوف واملىش

  سالمة البالغني والكبار-2

ِإذا كان لديك سالمل خارجية، فعليك الحذر منهـا عنـدما تكـون مبللـة إمـا وقـت  ِ

التنظيف أو أثناء الجو املمطر، فقد تكون زلقة وتوقعك وقد تسبب كسور ورضوض ال 

، تأكدى من وضع مساند جانبية للسلم ليساعدك عىل حفـظ توازنـك أثنـاء الـلـهقدر 

 .زولالصعود والن

ًالتعرث عىل السالمل أيضا خطر كبري، علمـى أطفالـك أهميـة عـدم تـرك أغراضـهم 

ِوألعابهم عىل السالمل، ألنها قد تؤذيهم وتؤذيك، خاصة إذا كنت تحملـني أغـراض مثـل  ِ

 .سلة الغسيل وال تكونني منتبهة إىل األغراض املوجودة عىل السالمل

، الـلــه ال قـدر -أذى الوقـوع بطنى السالمل الداخلية بسجاد، حتى يخفـف مـن 

 .ِويعطى لك وألفراد عائلتك ثبات أثناء الصعود والنزول
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 خايفة عيل أوالدي من بكرة؟: قول األمهات"

 زوجي تركني أواجه الحياة مبفردي ومعي أوالدي وال أدري ماذا افعل؟

 أعاين من ضغوط نفسية يف حيايت وخايفة أوالدي يطلعوا زي؟

  ويتقاتلو أما يكربوا عيل فلوس أو أي يشء؟خايفة أوالدي يكرهو بعض

 خايفة أموت وال يحصيل انا ووالدهم يشء ويضيعو ويتوهو من بعدنا؟

 أبني بيكدب وخايفة يستمر معه الحال إيل أن يكرب؟

 عـام يرسق وأخيش أن يضـيع تعبـي يف 17أكتشفت أن ولدي البـالغ مـن العمـر 

 "تربيته ويستمر به الوضع إيل ان يسري شاب؟

ُوليخَش الذين لو تركُـوا مـن خلفهـم ذريـة ضـعافا خـافوا { : قال تعاىل: لصوابا ً َُ َ َْ ِ ِ َِّ َِّ ْ ْ َ َّ ْْ ََ َ ْ َ

َّعليهم فليتُقوا  َ ْْ ََ ْ ِ  . }الـلـهَ

منذ صغر أبنائكم أستيعينوا بالدعاء وإخراج الصدقة بنية حسن تربية األبناء وأن 

ناتكم يوم القيامة ويدعو لكـم  الذرية الصالحة التي تكون يف ميزان حسالـلـهيجعلهم 

 .بعد موتكم

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من : ( عليه وسلمالـلـه  كام أخربنا الرسول صىل

 ).ٍثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

ركـزو يف حسـن الرتبيـة والـدعاء واالسـتعانة ) ولد صـالح يـدعوا لـه(ركزوا معي 

 سوف تشـعرون بـالفرق واإلحسـاس بالسـكينة الـلـهأبنائكم وان شاء  يف تربية الـلـهب

 .وهدوء القلب

 فـيام بتفعـل الـلــهًاعلموا أن ما تزرعونه اليوم ثم تجنوه يف أوالدكم غدا فـأتقي 

 . يف أوالدك وزوجتك أو زوجكالـلـهمنذ فرتة شبابك وزوجاك حتي ال يردها 
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قـول طفـل صـغري يعـرف التجاهـل تقول األمهات أبني يتجاهلني هـل مع"

وفقد يأيت إيل طالب يشء ومبجـرد أن يـذهب مـن أمـامي أطلـب منـه يشء 

 ".يتجاهلني وال كأين أمامه

 ! أعلم أوالً كيف تعلم طفلك أن يتجاهلك: الصواب

ًال تقتل اإليجابيات عند طفلك، فقـد يأتيـك معـه كتابـا مصـورا يطلـب منـك أن  ً

 .ألنك ستقتل فيه حب التعلم.. فال تتجاهله . لكتابتسمي له األشياء املوجودة يف ا

ألنك ستقتل فيه الخيال قد .. فال تتجاهله . قد يأتيك حامالً مجلة، لترسد له قصة

ألنـك سـتعوده عـىل عـدم مشـاركة ... يأتيك، يطلب منك أن تلعب معـه ال تتجاهلـه 

 .اآلخرين

ألنـك سـوف . .قد يطلب منك أن تحرض له شـيئ مـن بـاب املسـاعدة،فال تـرده 

 .تعلمه عدم الطاعة

 .ًوسوف يكون رائعا كام تحب وأكرث.. ِأعط طفلك االهتامم والعناية 

ألنك سوف تتفاجأ مبرور الوقت ان طفلك يتجاهلك وأصـبح بينـك وبينـه حـائط 

 .صلب وحاجز منيع بسب ما قمت بيه معه منذ البداية

يقلـد كـل أفعالـك فقد تعلم منك التجاهل طوال الوقت واإلنشغال عنه فسوف 

فعندما يجدك تحتاجني له لن يتجاوب معيك وال يبايل مبا تقولني حتي إن كان مدح أو 

 .أمر فيه غاية يطلبها كالخروج أو أحضار الحلوي

ألن هناك يشء نفيس أصبح يحول بينه وبني ما يتمني ويرغب أال وهـو االهـتامم 

 .جاهلواالحتواء فحاول يف البداية وقبل منك باإلهامل والت
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هناك كلامت كرصاص تخرج من فم الوالـدين تقتـل روح اإلبـداع والـذكاء "

 ".عند الطفل وتهدم من نفسيته وتجعلها يف األرض

 ..أن تحذروا تلك الكلامت تجرح طفلك وتدمره: الصواب

 -:أنت غبي

 ،ًال تقل هذه الكلمة له أبدا،

 ،،فذلك ينقص من شأنه أمام أقرانه

 ،،د نفسية يف رأسه حول هذه الكلمةمن املمكن أن تنشأ عق

 -:كلامت السب أو اللعن

 ،ال تقل ذلك أمامه،

ال تشتم أحـدا أمامـه، فتلـك الكلـامت البذيئـة تبنـي لـه شخصـية مهـزوزة غـري 

 ،،محرتمة

 -:متني املوت للطفل

 ،أو ما شبه ذلك،" ُلو أنك مت حني ولدتك أمك"ال تقل له 

ـمـن املمـكـن أن ـيـدعوه ذـلـك ،اـتـه،ـمـا يعطـيـه اـلـحرسة ـعـىل نفـسـه، وتكرـهـه لذ

 ،،لإلنتحار

 -:أنت كسالن وال تصلح ليشء

ًفهذه العبارة خطرية جدا،، قلت للطفل ذلك فستعطيه عدم الوثوق بنفسه بأنـه 

 ،،أو أن يدرس بشكل أفضل،، يستطيع أن ميل يشء 

 -ً:كثريا" ال"استخدام 

 .."ا وكذاال تفعل كذ.. ال تفعل .. ال تفعل "ال تستخدم هذا التعبري 

،، أعتقد أن تلك الطريقة هـي األنسـب واألحسـن"بل استعمل عبارة أخرى، مثل 

 .وانت تستطيع ان تعملها فذلك سيدعمه عىل عمله
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تظن الكثري من األمهات واآلباء أن معني أن تقبـل طفلـك هـو أن تطبـع "

 ".قبلة عيل خده أو عيل جبهته فقط

 تقبل طفلك؟: الصواب

 ً.ني أن ارتـاح نفسيا الين حامل وانتظر مولوداإن أتقبل طفيل يع -1

 .إن أتقبل طفيل يعني أن ارىض داخليا عن نفيس وما رزقني ريب -2

 إن أتقبل طفيل يعني أن ابتسم بوجهه عندما أراه -3

 ُإن أتقبل طفيل يعني أن ألبي احتياجاته وهو رضيع فور طلبها -4

 .رة بعد مرة دون تذمرُإن أتقبل طفيل يعني أن أغري له الحفاظة م -5

إن أتقبل طفيل أن أتحمل صوته وبكاؤه ولعبـه وضـجته وأخـربه بإنزعـاجي مـن  -6

 ًالصوت العايل وليس منه شخصيا

 إن أتقبل طفيل أن استقبله واودعه بحب وشوق ورغبة -7

 ُإن أتقبل طفيل أن أخربه إذا غضبت من سلوكه بدل ان أرصخ عليه أو ارضبه -8

 أن اقـوم باحتياجاتـه مـن دراسـة ورعايـة وانـا فرحـة وسـعيدة إن أتقبل طفـيل -9

 لوجوده بحيايت

إن أتقبل طفيل أن اعطي نفيس قسطا من الراحة وأخرب ابني اين متعبة بدل مـن  -10

 التأوه يف وجهه

إن أتقبل طفيل أن اطلب عونه ومساعدته بأعامل البيـت بـدل مـن كـرثة اللـوم  -11

 .والشكوى من الفوىض التي يسببها

إن أتقبل طفيل أن ارتب يومي وانظم وقتي وافسح له فرصـة يحـادثني بـدل ان  -13

 .اشتيك من كرثة كالمه وكرثة مشاغيل

إن أتقبل طفيل أن اخربه ما اتوقع منه وما اريده ان يترصف عند الخروج لزيـارة  -15

ولكن .... شخص أو للتسوق بدل أن اسخط عليه وأتهمه بالشقاوة والقامئة تطول

 . عمل فيه احرتام ومودة وراحة يكون فيه تقبلاي

95



 

 115

..." لو رضبت هكرسلـك صـوابعك بالعصـا سـمعت وال ال .. مترضبش تاين "

لألسف بيكون رد فعل أم عيل ابنها الذي اعتـاد الرضب أن يكـون رد فعلهـا 

 .عليه بهذه الطريقة

. هعندما يلجأ الطفل للرضب، فانـه يحـاول أن يخـربك عـن يشء يضـايق: الصواب

مهـام . يشعر باإلثارة، والتشويش، محبطـا أو يشـعر بالضـجر، فقد يكون متعبا، جائعا

أو " أو سـيئ"كانت املشكلة، ال حاجة للقلق من أن الرضب مؤرش إىل أن طفلـك رشس 

فسلوك الطفل هو عبارة عن لغة غـري مكتوبـة يعـرب بهـا عـن مـا يـدور . أنك أم سيئة

 .داخله

 :سلوك العنيف للطفلوإليك خمسة طرق للرد عىل ال

ومينح الطفل العذر ليرضبـك . ال ترد الرضب بالرضب، ألن ذلك يزيد من املشكلة -1

 .مرة أخرى

ال ترسل الطفل إىل غرفته لفرتة من الوقت، هذا سـيعزز سـلوكه السـيئ ألنـك مل  -2

 .تعالجه بل هدأته فقط

 .تجنب إلقاء املحارضات عىل الطفل -4

ل برضب وسادته أو لعبه إذا كان غاضبا، ألنك تعلمه بـأن ال تقرتح أن يقوم الطف -5

 .الرضب مسموح بشكل أخر

 .َال تطلب من الطفل توضيح سلوكه، ركز بدالً من ذلك عىل حل املشكلة -6

 :إلنهاء املشكلة

 .كن أكرث فعالية، قم بإعادة توجيه الطفل بدال من معاقبته -1

 .املشاكل تصنع فجوة بينكامكن موجودا للتقديم الدعم للطفل، ال تدع  -2

 .رد عىل الضحية أوال، وحاول مواساته وتقديم االعتذار له. كن فطنا -3

طفلك سيتعلم أكرث من هذه التجربة إذا قمت بتوبيخه بصوت رصني . ًكن هادئا -4

 .وهادئ
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امسك بيـدي الطفـل، وتحـدث معـه مـن مسـافة قريبـة، وأخـربه أن . كن حازما -5

 .غري حضاريالرضب والعض مؤمل و

 .ثق بقدرات الطفل، وبحسن خلقه وتربيته، وإمكانية تحسنه إيجابيا. كن واقعيا -6

 .امدح الطفل عندما يقوم بترصف جيد. قدر الطفل -7
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.. ًأنت مبتتعـبش أبـدا .. أنت بالـع راديو بس رغي بقي صدعت منك : األم"

 ".أسكت شوية.. كالم طول الوقت 

 "ى األيام متر برسعة وأسمعك بتقولىل يا ماماإمت" األم تقول: الصواب

 تعاىل لدعواتها ويبدأ الطفل الكالم ثم مـا يلبـث أن يتحـول إىل الـلـهويستجيب 

رادـيـو ال يتوـقـف اـبـدا لدرـجـة تجـيـب الـصـداع ىف رأس ـكـل أـفـراد العائـلـة وتجعلـهـم 

أىت واملصـيبة ملـا يـ" اقفل فمك شوية. حرام عليك كفاية رغى بقى" يرصخون ىف وجهه

زائرون اىل املنزل وتفاجأ بهذا الطفل يروى نرشة أخبار البيت بال توقف الصـغرية قبـل 

الكبرية مام يضعك ىف حرج كبري امـام الضـيوف وتعجـز حينهـا عـن نهـر هـذا الطفـل 

وتوبيخه خصوصا ملا يبدأ ىف نرش األخبار الطفل الراديو يجب أن نعلم أنه من املمكـن 

 .جةًان يكون الطفل ثرثارا نتي

حالة مرضية،وأنه يعاين من مشكلة سـلوكية كاإلحبـاط وضـعف الشخصـية، لـذا  -1

يستخدم الرثثرة لجذب انتباه اآلخرين كنوع من العالج لـه، وإذا اقرتنـت باملـدح 

 ".تنشأ معه إىل سن الرشد" عادة"والتشجيع لفعله تتحول الرثثرة لديه إىل 

ة، وإيجاد آذان صاغية من السـلطة سبب هذه املشكلة خلل يف الرتبية لدى األرس -2

ماذا قالت جدتك عنى وانا " لحديثه يعنى مثال تقول له االم " الوالدين"الضابطة 

ويصبح هناك تثبيت " ماذا فعلت أمك وانا ىف العمل" أو يقول األب " ىف املطبخ؟

 .للعادة وتكرار لها

 :والعالج هنا هو

 توعية وإرشاد الطفل نحو خطورة سلوكه -1

عدم استخدام العقاب النفيس معه، بزجره ونهيه عن مواصلة نقله للكالم، ولكن  -2

عليكام تغيري املوضوع وسؤاله عن أحواله يف املدرسة مثالً، " ثرثرته"حينام يبدأ يف 

 .حتى يقطع عليه عادة الرثثرة من البداية
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تي طيب أصرب كامن شوية مـش دلـوق: األم.. ماما أنا عايز شكوالتة : الطفل"

 .."ال أنا عايزها دلوقتي ماليش دعوة: الطفل.. 

ويبدأ يف البكاء ويكون رد فعل األم هو إحضار الشـكوالتة حتـي تتفـادي صـداع 

 .البكاء أو أنا يؤذي الصغري نفسه من كرثة البكاء

ِال تتعجيل يف مساعدة طفلك كلام لجأ إليك يف يشء، اخربيه بأن ينتظـر : الصواب

 .، هذه الطريقة تقلل التوتر عند الطفلحتى تكميل ما تفعليه

.. ًودامئا اقرتحي عليه القيام بيشء آخر حتى تتفرغي من املهمة التي تقـومي بهـا

 .مثل أن يذهب ملشاهدة التليفزيون أو يذهب ليلعب

واجعىل االنتظار مرتبط بوقت محدد، فمثالً تقويل له انتظر نصف ساعة وحاويل 

 . تخربيه أن ينتظر حتى تعدين الغذاءااللتزام بامليعاد املحدد، أو

ِودامئا اويف بوعدك، فطاملا انتظر فحققـي لـه رغبتـه التـي طلبهـا منـك، وبالتـايل  ً

 .ِيشعر بأنك كافأتيه

يجب أن تقومي معه بأنشـطة تحتـاج إىل وقـت المتامهـا، مثـل زراعـة النباتـات 

 .ر دورهوطهي الحلوى مثالً وألعبي معه واختاري األلعاب التي تجعله ينتظ

وقومي بوضـع جـدول يـومي لـه لتنظـيم الوقـت، فهنـاك وقـت للعـب ووقـت 

 .إلخ، هذا الجدول يعلمه االنتظار.. ملشاهدة التليفزيون

تحكمي يف أعصابك، فرصاخك وتـوترك مـن موقـف مـا لـن يسـاعد طفلـك عـىل 

 .التحكم يف ترصفاته وقت الغضب

 جـائزة ينتظرهـا  امدحي طفلك النتظـاره عـىل طلبـه، فهـذه هـي أسـهل وأهـم

 .طفلك
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خليك أنا هعمل كل حاجة بدل ما تـكرس الكوبايـة وال تبهـدل الغسـيل يف "

كثـري مـن األمهـات " أقعد ألعب بعيد وأنا هخلص شغل البيـت.. كل مكان 

ًتريب طفل اتكايل اعتامدي خوفا منها عيل نظافة املنزل أو عـدم اتسـاخ مالبسـه أو مـا 

 ..غري ذلك 

 الك بعض مسئوليات األعامل املنزلية التي تناسب أعامرهمعلمى أطف: الصواب

اجعىل أطفالك يقومون بجمع ألعابهم ىف سلة أو صـندوق بعـد : التقاط األلعاب -1

 .نتهاء من اللعب للحفاظ عىل غرفتهم نظيفةإلا

ضعى لهم سـلة صـغرية يف غـرفتهم أو يف الحـامم : وضع املالبس ىف سلة الغسيل -2

 .تسخة بهاليضعوا مالبسهم امل

ـكـل ألاعـطـيهم منـشـفة ملـسـح طاوـلـة الطـعـام بـعـد ا: مـسـح الـسـفرة بـعـد األـكـل -3

 .طباقألومساعدتك يف نقل ا

مـاكن املحـدودة، كمكتـب املـذاكرة أو ألميكن أن يقوموا بـذلك يف ا: مسح الغبار -4

 .طاولة السفرة مثالً

وا حلـوي مهمة سهلة وممتعة لألطفال، خاصة إذا وجـد: تفريغ أكياس املشرتيات -5

 .أو لعبة لهم يف أكياس املشرتوات

 .كواب الخفيفةألطباق واملالعق واألمن حيث وضع ا: ترتيب السفرة لألكل -6

 ..ترتيب الرسير  -7

 تنظيف وترتيب الدوالب لوضع املالبس النظيفة -8

 ..وضع األطباق ىف الحوض بعد األكل  -9

 .فصل األلوان ىف الغسيل -10

99



 120

 

ًقامة العالقة الحميمة أمـام أطفـالهم اعتقـادا مـنهم يستهون الوالدين بإ"

 ".ًأنهم أطفال ومازالوا ال يدركون وال يفهمون شيئا

 :ستندهشون من رأي الذي أنقسم إيل: الصواب

 هناك علامء يرون أنه طاملا الوعي عند الطفل مل يكتمل، فال يوجد مشكلة -1

ويتفحصـكام، فسـيكون لهـذا ويف حني يري اآلخرون أنه طاملـا بـدأ ينظـر إلـيكام  -2

ولكن مل تثبـت بعـد األبحـاث مـا إذا كـان هـذا .. املوضوع أثر ىسء عىل نفسيته

 .املوضوع مرض بالفعل أم ال

ِولكن ما أجمعوا عليه أنه من األفضل حتى ولو كـان الطفـل معـك يف الغرفـة أال 

ا يف غرفـة ًمتارسوا الجامع وهو مستيقظ، يفضل أن يكون نامئا، ويفضل أكـرث أن تكونـو

 .أخرى، حيث أنهم رأوا أن هذا أفضل لكام حتى تستطيعا أن تندمجا يف العالقة أكرث

ِونصيحتي لك أال ترتيك مجال أنت ووالده ليكون طفلك عرضـة ألزمـة نفسـية يف  ِ

 .كربه الوقاية خري من اإلصابة والعالج
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امي : وقال لهاأكمل طعامـه سوف آخذك في نزهه إذا أكملت طعامك "

 :ردت عليه؟ !نذهبيا ه

 ..الخروج اآلن ال نستطيع ..الصغار شبحا يأكل وفي الخارج تأخر الوقت 

ومل يلـتهمهم في الشارع وهم يلهون .. جلس حزينا وهو يسمع أصوات األطفال 

 ..شئ 

 ..وتستمر الحكاية 

 ..السلوك يحسن ن من أخربهم املعلم أ.. ودخل املدرسةقليال كرب 

للرحلـة ول المختارين أليكون جهده بذل ! اية األسبوعرحلة نهفي يأخذه سوف 

 ؟!متى نذهب إىل الرحلة : وانتهى األسبوع وسأل معلمه.. 

 ؟!عن أي رحلة تتكلم : أجابه معلمه

 ..وتستمر الحكاية 

نجحت سوف اشـرتي لـك دراجـة ذا إ: قال لهىف البيت وجده ابوه يذاكر دروسه 

 .. عىل صفه رائعة انتهى العام الدرايس وكان األول

 !!الدراجة ستعرضك للحوادث دعك منها : ؟ قال له األب!سأل والده اين دراجتي 

 ..وتستمر الحكاية 

مـن ايـن أتيـت بهـذا "والكل يسـأل .. ًكرب الولد وأصبح بارعا ىف الكذب والخداع 

 "؟!الخلق الذميم

 )كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته (  
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 املراجع

 

 صائية النفسية سهام حسن كتاب نفسية طفلك لألخ

املشاكل السلوكية من مشاكل واقعية مرسـلة مـن أوليـاء أمـور عـيل صـفحتي * 

 )نفسية طفلك( الخاصة عيل موقع التواصل االجتامعي الفيس بوك 

https://www.facebook.com/yourchildPsychological 

 )نفسية طفلك(وعيل موقع اإللكرتوين الخاص يب 

http://nafsittaflek.com/ 

 النصائح الطبية الخاصة باألطفال من مواقع خاصة بصحة األطفال 

http://supermama.me/ar 
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 كلمة خلف الكتاب

 

ال تضيعوا حياتكم وطفولة أوالدكم وأنت تبكون وتعلنـوا زهقكـم وسـأمكم مـن 

 الرتبية ومن ترصفات أبنائكم 

ة زيـادة عـن حجمهـا يف العموم املرأة مشـاعرها تغلبهـا وتجعلهـا تعـيش املأسـا

 ..الطبيعي 

ًوالرجل دامئا ما يري املواضيع صغرية واألم هي من تكرب األمر عيل الرغم أن األمر 

 .يلزم االهتامم

ًخري األمور الوسط ال املبالغة واملزايدة وال التصغري األمور واهاملها مطلقا الرتبيـة 

 .ليست بسهلة وال صعبة ولكنها السهل املمتنع

عيشوا مع أطفالكم أنزلوا ملستوي .. حياتكم ألنها لن تتكرر مرة أخري ًإذا عيشوا 

 .تفكريهم

حتي يتذكرون طفولتهم ويتذكرونكم بأب مرح .. ألعبوا معهم .. اضحكوا معاهم 

 ...وأم لذيذة مرحة وليس أب كئيب وأم نكدية 
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